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Lovforslag nr. L 99. Fremsat den 7.. februar 2002 af skatteministeren (Svend Erik Hovmand) . , I . 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  æ n d r i n g  a f  a f s k r i v n i n g s l o v e n ,  

a k t i e a v a n c e b e s k a t n i n g s l o v e n ,  l i g n i n g s l o v e n ,  

p e r s o n s k a t t e l o v e n ,  s e l s k a b s s k a t t e l o v e n ,  

v i r k s o m h e d s s k a t t e l o v e n  o g  a n d r e  s k a t t e l o v e 1 )  

(Strukturtilpasniriger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler) 

§1 

I lov om skattemæssige afskrivninger (af- 
skrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 875 
af 4. oktober 2001, foretages følgende ændring: 

1. § 40, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 
»Ved erhvervelse af rettigheder, der er beskyttet 
efter anden lovgivning, og hvor beskyttelsespe- 
rioden på aftaletidspunktet er mindre end 7 år, 
erstattes den sats, der er nævnt i 1. pkt., med en 
sats, der svarer til, at anskaffelsessummen af- 
skrives med lige store årlige beløb over beskyt- 
telsesperioden.«. 

§2 

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståel- 
se af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), 
jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 10. september 
2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 1033 af 17. 
december 2001, foretages følgende ændringer: 

1.1 §2, stk. 2, 2. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

2. § 2, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 
»Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere 
indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i 

nettofortjeneste ved afståelse af aktier i et tidli- 
gere indkomstår.«. 

3. 1 § 2, stk. 2, 5. pkt., ændres »5 efterfølgende« 
til: »følgende«. 

4.1 § 2 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, ændres »jf. 
selskabsskattelovens § 32, stk. 2,« til: »jf. 
stk. 9,«. 

5. § 2 a, stk. 6 og 7, affattes således: 
»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder 

ikke anvendelse, når den skattepligtige uafbrudt 
siden aktiernes erhvervelse har kontrolleret eller 
haft væsentlig indflydelse på selskabet, jf. sel- 
skabsskattelovens § 32, stk. 6, eller ligningslo- 
vens § 16 H. 

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder 
ikke anvendelse, såfremt aktierne har været ejet 
i en sammenhængende periode på mindst tre år 
umiddelbart forud for afståelsen og den skatte- 
pligtige i hele perioden har kontrolleret eller haft 
væsentlig indflydelse på selskabet, jf. selskabs- 
skattelovens § 32, stk. 6, eller ligningslovens 
§ 16 H.,<<. 

6.1 § 2 a indsættes som stk. 9: 
»Stk. 9. Et selskabs virksomhed anses for i væ- 

sentlig grad at have været af finansiel karakter, 

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af rådets direktiv nr. 90/434, EFT L 225, s. 1, og dele af rådets 
.. direktiv nr. 90/435, EFT L 225, s. 6. 

Skattemin., j .nr. 14.2001-411-208 



2592 F. t. 1. vedr. afskrivningsloven m.v. 

hvis mindst 1/3 af dets indtægter stammer fra fi- 
nansiel virksomhed eller fra forsikringsvirksom- 
hed, eller hvis handelsværdien af dets finansielle 
aktiver udgør mindst 1/3 af handelsværdien af 
selskabets samlede aktiver. Ved denne bedøm- 
melse ses bort fra udbytte, aktieavancer og aktier 
hidrørende fra datterselskaber kontrolleret af 
selskabet, eller som selskabet har væsentlig ind- 
flydelse på, hvis datterselskabeme er hjemme- 
hørende i samme land som selskabet. I stedet 
inddrages indkomst og formue i de pågældende 
datterselskaber forholdsmæssigt efter selskabets 
direkte eller indirekte ejerandele.«. 

7.1 § 2 f  ændres »pengeinstitutter« til: »pengein- 
stitutter eller fondsmæglerselskaber«. 

8.1 § 3, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: 
»Den skattepligtige, der anvender realisations- 
princippet ved afståelse af aktier, kan en gang 
for alle vælge at anvende lagerprincippet ude- 
lukkende for investeringsbeviser udstedt af ak- 
kumulerende investeringsforeninger omfattet af 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.«. 

9.1 § 3, stk. 2, 3. pkt., ændres »2. pkt.« til: »2. og 
3. pkt.«. 

10. I § 3, stk. 4, indsættes efter 3. pkt.: 
»Skattepligtige, som skifter fra realisationsprin- 
cippet til lagerprincippet, skal anvende aktiens 
anskaffelsessum som værdien primo for det før- 
ste indkomstår, hvor ændringen skal have virk- 
ning.«. 

11. I § 13, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., udgår: »på 
højst 10 pet. af den pålydende værdi eller, når 
der ikke eksisterer en pålydende værdi, af den 
bogførte værdi af de værdipapirer, som udleve- 
res til gengæld herfor«. 

12. § 13, stk. 3, 3. pkt., ophæves. 

13.1 § 13, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.: »Skatte- 
ministeren kan forlænge fristen i 1. pkt.«. 

§3 

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståel- 
se af fast ejendom (ejendomsavancebeskat- 
ningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 18. 
september 2001, foretages følgende ændringer: 

1.1 § 6, stk. 5, 2. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

2. § 6, stk. 5, 3. pkt., affattes således: 
»Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere 
indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i 
nettofortjeneste ved afståelse af fast ejendom i et 
tidligere indkomstår.«. 

3.1 § 6, stk. 7, 2. pkt., ændres »5 efterfølgende« 
til: »følgende«. 

§4 

I lov om beskatning af fonde og visse forenin- 
ger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgø- 
relse nr. 755 af20. oktober 1998, som senest æn- 
dret ved § 2 i lov nr. 1278 af 20. december 2000, 
foretages følgende ændringer: 

1.1 § 3, stk. 2, 4. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

2. § 3, stk. 2, 5. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i et 
tidligere års skattepligtige indkomst.«. 

3. § 12 affattes således: 
»§ 12. Selskabsskattelovens § 32, stk. 1-13, 

finder tilsvarende anvendelse på fonde og for- 
eninger omfattet af § 1.«. 

§5 

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af akti- 
ver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgø- 
relse nr. 876 af 4. oktober 2001, foretages føl- 
gende ændringer: 

1. I § 2, stk. 1, udgår: »på højst 10 pet. af disse 
værdipapirers pålydende værdi eller, når der 
ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bog- 
førte værdi«. 

2. § 8, stk. 6, 2. og 3. pkt., affattes således: 
»Ved fusion mellem et sambeskattet moder- og 
datterselskab kan det underskud, der er opstået, 
mens selskaberne har været sambeskattet, brin- 
ges til fradrag. Ved fradrag for tidligere års un- 
derskud efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 
3 finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.«. 

3. § 15 a, stk. 2, affattes således: 
»Stk. 2. Ved spaltning forstås den transaktion, 

hvorved et selskab overfører en del af eller samt- 
lige sine aktiver og passiver til et eller flere eksi- 
sterende eller nye selskaber ved i samme forhold 
som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier 
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eller anparter og eventuelt en kontant udlig- 
ningssum.«. 

4.1 § 15 c indsættes som stk. 4: 
»Stk. 4. Bestemmelserne i dette kapitel finder 

tilsvarende anvendelse for en brugsforening om- 
fattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, 
hvis det modtagende selskab beskattes i henhold 
til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller 
§ 1, stk. 1, nr. 3 a.«. 

§6 

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse 
med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinte- 
skatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. 
september 1993, som senest ændret ved § 7 i lov 
nr. 910 af 16. december 1998, foretages følgende 
ændringer: 

1. I f11, stk. 1, 1. pkt., ændres »de nærmest ef- 
terfølgende 15« til: »følgende«. 

2. § 11, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 

3.1 § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »de nærmest ef- 
terfølgende 15« til: »følgende«. 

4. § 18, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 

5.1 § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »de nærmest ef- 
terfølgende 15« til: »følgende«. 

6. § 19, stk. 2, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 

§7 

I lov om skattemæssig behandling af gevinst 
og tab på fordringer, gæld og finansielle kon- 
trakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse 
nr. 901 af 11. oktober 2001, som ændret ved § 4 
i lov nr. 1033 af 17. december 2001, foretages 
følgende ændringer: 

1.1 § 24, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 
»Med gældsnedsættelse sidestilles hel eller del- 
vis konvertering af gælden til aktier eller kon- 
vertible obligationer.«. 

2. § 31, stk. 2, affattes således: 
»Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1, 

1. pkt., kan fradrages i det omfang, tabet ikke 
overstiger forudgående indkomstårs skattepligti- 
ge nettogevinster på kontrakten, hvori der ikke i 
gevinsten er fradraget tab på andre kontrakter 
som nævnt i stk. 1, dog ikke et tidligere ind- 
komstår end 2002.«. 

3.1 § 31, stk. 3, 1. pkt., og § 32, stk. 3, 1. pkt., 
ændres »følgende 5« til: »følgende«. , 

4. § 32, stk. 2, affattes således: 
»Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1, 

1. pkt., kan fradrages i det omfang, tabet ikke 
overstiger forudgående indkomstårs skattepligti- 
ge nettogevinster på kontrakter, dog ikke et tid- 
ligere indkomstår end 2002.«. 

5. I § 32, stk. 3, 5. pkt., ,ændres »efterfølgende 5« 
til: »følgende«. 

§8 

I lov om påligningen af indkomstskat til staten 
(ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 
8. oktober 2001 foretages følgende ændringer: 

1.1 § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »nærmest efter- 
følgende fem« til: »følgende«. 

2. § 15, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 

3. § 15, stk. 2, 5. pkt., ophæves. 

4.1 § 16 C, stk. 6, 1. pkt., ændres »fem efterføl- 
gende« til: »følgende«. 

5. § 16 H affattes således: 
»§ 16 H. Såfremt en skattepligtig omfattet af 

kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens 
§ 1, stk. 2, kontrollerer eller har væsentlig ind- 
flydelse på et udenlandsk selskab eller en for- 
ening m.v. (selskabet), skal den skattepligtige 
medregne selskabets indkomst opgjort efter sel- 
skabsskattelovens § 32, stk. 7 og 8, hvis: 
1. selskabets samlede udenlandske indkomst- 

skat er mindre end 3/4 af skatten beregnet på 
grundlag af satsen i selskabsskattelovens 
§ 17, stk. 1, af selskabets samlede skatte- 
pligtige indkomst opgjort efter selskabsskat- 
telovens § 32, stk. 3-4, for det pågældende 
indkomstår, og 

325 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 



2594 F. t. 1. vedr. afskrivningsloven m.v. 

2. selskabets CFC-indkomst, jf. selskabsskat- 
telovens § 32, stk. 3 og 5, nr. 1-9, for samme 
periode udgør mere end 1/3 af selskabets 
skattepligtige indkomst opgjort efter sel- 
skabsskattelovens § 32, stk. 3. Ved bedøm- 
melsen ses der bort fra skattepligtig ind- 
komst hidrørende fra selskaber kontrolleret 
af selskabet, eller som selskabet har væsent- 
lig indflydelse på, hvis selskaberne er hjem- 
mehørende i samme land som selskabet. I 
stedet inddrages skattepligtig indkomst i de 
pågældende selskaber forholdsmæssigt efter 
selskabets direkte eller indirekte ejerandele. 

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, 
hvis den skattepligtige i fællesskab med nærtstå- 
ende eller i fællesskab med en fond eller trust 
stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstå- 
ende eller fonde eller truster stiftet af disse kon- 
trollerer eller har væsentlig indflydelse på et 
udenlandsk selskab som nævnt i stk. 1. Den skat- 
tepligtige anses for at kontrollere eller have væ- 
sentlig indflydelse på et selskab, hvis vedkom- 
mende direkte eller indirekte eller i fællesskab 
med nærtstående ejer mindst 25 pet. af aktieka- 
pitalen i selskabet eller råder over mere end 50 
pet. af stemmeme i selskabet. Som nærtstående 
anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og 

. bedsteforældre samt børn og børnebørn og dis- 
ses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte 
personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestil- 
les med ægte slægtskabsforhold. 

Stk. 3. Selskabsskattelovens § 32, stk. 6, sidste 
pkt., og stk. 9-11, finder tilsvarende anvendelse 
på skattepligtige omfattet af stk. 1, for så vidt de 
efter deres indhold er anvendelige. Den skatte- 
pligtige beskattes dog ikke af indkomsten i 
udenlandske selskaber som nævnt i stk. 1, i det 
omfang indkomsten skal medregnes til et sel- 
skabs eller en fonds skattepligtige indkomst ef- 
ter selskabsskattelovens § 32 eller fondsbeskat- 
ningslovens § 12. 

Stk. 4. For skattepligtige omfattet af stk. 1 
medregnes udbytte fra selskaber m.v. omfattet af 
stk. 1 ikke til den skattepligtige indkomst i det 
omfang, udbyttet ikke overstiger den danske 
skat, som den skattepligtige skal betale af ind- 
komsten i selskabet. 

Stk. 5. Har den skattepligtige for et indkomstår 
betalt dansk CFC-skat efter denne bestemmelse, 
kan CFC-skatten udbetales kontant i et senere 
indkomstår, i det omfang summen af udenland- 
ske betalte skatter af indkomst omfattet af stk. 1, 

jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 10, og den 
faktisk betalte danske CFC-skat som følge af 
denne bestemmelse overstiger summen af den 
danske skat af indkomst efter stk. 1, j f. selskabs- 
skattelovens § 32, stk. 5, for de pågældende og 
mellemliggende år. I det omfang den skatteplig- 
tige har modtaget udbytter, som ikke er medreg- 
net til den skattepligtige indkomst som følge af 
stk. 4, medregnes den kontante udbetaling til 
den skattepligtige indkomst i det indkomstår, 
hvor CFC-skatten tilbagebetales.«. 

6.1 § 33, stk. 8, 1. pkt., ændres »nærmest efter- 
følgende 5« til: »følgende«. 

7. § 33, stk. 8, 3. og 4. pkt., ophæves. 

§9 

I lov om beskatningen af pensionsordninger 
m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbe- 
kendtgørelse nr. 865 af 1. oktober 2001, som se- 
nest ændret ved § 5 i lov nr. 1033 af 17. decem- 
ber 2001, foretages følgende ændringer: 

1.1 § 18, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.: 
»Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er 
sammenfaldende med kalenderåret, er den i 4. 
pkt. nævnte frist for indbetaling dog den 1. juli i 
kalenderåret efter det kalenderår, som det ind- 
komstår, hvori virksomheden er afstået, træder i 
stedet for.«. I 

2.1 § 53 A, stk. 3, 5. pkt., udgår »5«. 

§10 

I lov om indkomstskat for personer m.v. (per- 
sonskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 
4. oktober 2000, som ændret bl.a. ved § 4 i lov 
nr. 1282 af 20. december 2000, og senest ved § 5 
i lov nr. 1294 af 20. december 2000, foretages 
følgende ændringer: 

1.1 § 4 a ophæves »stk. 4 og stk. 4« og i stedet 
indsættes: »stk. 4 og stk. 5«. 

2.1 § 8 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

3.1 § 13, stk. 1, 2. pkt., udgår »5«. 

4. § 13, stk. 1, 3. pkt., affattes således: 
»Fradraget for underskud i skattepligtig ind- 
komst kan kun fremføres til et senere ind- 
komstår, hvis det ikke kan rummes i skatteplig- 
tig indkomst eller modregnes med skatteværdien 
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i skat efter §§ 6, 6 a og 7, samt § 8 a, stk. 2, for 
et tidligere indkomstår.«. 

5.1 § 13, stk. 2, 4. pkt., udgår »de 5«. 

6. § 13, stk. 2, 6. pkt., affattes således: 
»Hvis ægtefællen ligeledes har uudnyttet under- 
skud vedrørende tidligere indkomstår, skal æg- 

. tefællens egne underskud modregnes først.«. 

7. I § 73, stk. 3, 2. pkt., ændres »næste 5« til: 
»følgende«. 

8.1 § 13, stk. 4, 5. pkt., udgår »5«. 

9. § 13, stk. 4, 8. pkt., affattes således: 
»Hvis ægtefællen ligeledes har uudnyttet under- 
skud vedrørende tidligere indkomstår, skal æg- 
tefællens egne underskud modregnes først.«. 

10. § 13 a, stk. 1, 4. pkt., ophæves. 

11. § 13 a, stk. 4, 4. pkt., affattes således: 
»Hvis der er et uudnyttet fradragsberettiget un- 
derskud og en uudnyttet negativ skat af aktieind- 
komst, bruges nedsættelsesbeløbet til at nedsæt- 
te underskuddet før negativ skat af aktieind- 
komst, således at den negative skat af aktieind- 
komst kun nedsættes, i det omfang nedsættelses- 
beløbet overstiger underskuddet.«. 

12. § 13 a, stk. 4, 5. pkt., ophæves. 

§11 

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber 
m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørel- 
se nr. 299 af 27. april 2000, som ændret bl.a. ved 
§ 35 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 1 i lov nr. 
452 af 31. maj 2000, § 1 i lov nr. 1284 af 20. de- 
cember 2000, § 6 i lov nr. 1294 af 20. december 
2000, lov nr. 282 af 25. april 2001 og senest ved 
§ 2 i lov nr. 1033 af 17. december 2001, foreta- 
ges følgende ændringer: 

1. § 1, stk. 1, nr. 2 f  affattes således: 
»2 j) kommuner, der driver netvirksomhed og 

øvrig virksomhed, som enten er omfattet 
af elforsyningslovens § 2, stk. 1, eller 
undtaget efter § 2, stk. 4, fra elforsynings- 
lovens bestemmelser (elnæringsvirksom- 
hed), jf. dog § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 e. Skat- 
tepligten omfatter indtægt ved sådan virk- 
somhed samt fortjeneste og tab ved af- 
hændelse, afståelse eller opgivelse af for- 
muegoder, der har eller har haft tilknyt- 
ning til sådan virksomhed. Hvis kommu- 

nen producerer elektricitet og varme i 
samproduktion, omfatter skattepligten til- 
lige indtægt ved varmeproduktion. Ind- 
tægt ved produktion af elektricitet og var- 
me ved afbrænding af affald er dog undta- 
get fra skattepligten,«. 

2. § 1, stk. 1, nr. 3, affattes således: 
»3) andelsforeilinger, det vil i denne lov sige 

foreninger, hvis formål er at fremme mindst 
10 medlemmers fælles erhvervsmæssige in- 
teresser gennem deres deltagelse i forenin- 
gens virksomhed som aftagere, leverandører 
eller på anden lignende måde, hvis omsæt- 
ning med ikke-medlemmer ikke væsentligt 
eller længerevarende overskrider 25 pet. af 
den samlede omsætning, og som -  bortset 
fra normal forrentning af en indbetalt med- 
lemskapital -  anvender den stedfundne om- 
sætning med medlemmerne som grundlag 
for udlodning til disse. Andelsforeninger 
kan være omfattet af 1. pkt., selv om de ejer 
aktier eller anparter i selskaber, der ikke op- 
fylder betingelserne i 1. pkt.,«. 

3. § 1, stk. 1, nr. 3 a, affattes således: 
»3 a) brugsforeninger, som ikke er omfattet af 

nr. 3, hvis formål er at fremme medlem- 
mernes fælles interesser gennem deres 
deltagelse som aftagere i foreningens 
virksomhed eller i foreningens helt eller 
delvist ejede selskaber, såfremt leveran- 
cer anvendes helt eller delvis til medlem- 
mernes eller ,medlemsforeningemes pri- 
vate forbrug, og såfremt udlodninger -  
bortset fra normal forrentning af en indbe- 
talt medlemskapital - til medlemmer, 
eventuelt efter brugsforeningens bestem- 
melse kun til personlige medlemmer, fin- 
der sted på grundlag af foreningens og ud- 
valgte underliggende selskabers omsæt- 
ning med de pågældende medlemmer, el- 
ler foreningen ved opløsning i stedet væl- 
ger at foretage udlodning til gavn for 
brugsforeningsbevægelsen eller til frem- 
me af almene forbrugerinteresser efter til- 
ladelse fra Ligningsrådet,«. 

4. § 1, stk. 1, nr. 5 a, 3. og 4. ,pkt., affattes såle- 
des: 
»Akkumulerende investeringsforeninger omfat- 
tes af nr. 6, hvis foreningen i overensstemmelse 
med et vedtægtsmæssigt krav herom udelukken- 
de optager medlemmer, der er skattepligtige ef- 
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ter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, 
medlemmer, der er skattepligtige efter pensions- 
afkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensi- 
onsopsparing investeringsbeviset indlægges, el- 
ler pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, 
der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 
§ 3, stk. 4, for så vidt angår beskatning af inve- 
steringsbeviserne. Det er en betingelse, at inve- 
steringsforeningen, pengeinstitutterne og fonds- 
mæglerselskabeme alene sælger investeringsbe- 
viser til den i 3. pkt. nævnte medlemskreds, og at 
udtrykket »PAL« indgår i navnet på investe- 
ringsforeningsafdelingen,«. 

5.1 § 1 indsættes som stk. 7: 
»Stk. 7. Når særlige omstændigheder taler der- 

for, kan skatteministeren tillade, at en akkumu- 
lerende investeringsforening beskattes efter 
stk. 1, nr. 6, uanset at investeringsbeviser i for- 
eningen er solgt til andre end den i stk.l, nr. 5 a, 
3. pkt., nævnte medlemskreds.«. 

6.1 § 2, stk. 1, litra c, 2. pkt., ændres »25 pct.« 
til: »20 pct.«. 

7. § 3, stk. 1, nr. 4, affattes således: 
»4) Havne, herunder lufthavne, der er åbne for 

offentlig trafik, samt gas-, vand- og fjernvar- 
meværker, når adgangen til leverance fra 
værket står åben for alle inden for det områ- 
de, hvori værket arbejder, alt for så vidt hav- 
nens eller værkets indtægter -  bortset fra 
normal forrentning af en eventuel indskuds- 
kapital -  ifølge vedtægtsmæssig bestemmel- 
se udelukkende kan anvendes til havnens el- 
ler værkets formål. Betingelserne i 1. pkt. er 
opfyldt, selvom en havn eller lufthavn ud- 
øver aktivitet, der falder udenfor formålet, 
såfremt disse aktiviteter udøves i et skatte- 
pligtigt datterselskab.«. 

8. § 3, stk. 7, affattes således: 
»Stk. 7. Kommuner er skattepligtige af ind- 

tægt ved erhvervsmæssig virksomhed med at 
drive netvirksomhed og øvrig virksomhed, som 
enten er omfattet af elforsyningslovens § 2, 
stk. 1, om elforsyning, eller undtaget efter § 2, 
stk. 4, fra elforsyningslovens bestemmelser (el- 
næringsvirksomhed), jf. dog stk. 8, og § 1, 
stk. 1, nr. 1 og 2 e. Skattepligten omfatter dog 
ikke indtægt ved produktion af elektricitet og 
varme ved afbrænding af affald. Hvis kommuner 
med erhvervsmæssig virksomhed efter 1. pkt. 
producerer elektricitet og varme i samprodukti- 

on, omfatter skattepligten tillige indtægt ved 
varmeproduktion. Skattepligten omfatter tillige 
fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller 
opgivelse af formuegoder, der har eller har haft 
tilknytning til elnæringsvirksomheden. Besid- 
delse af aktier m.v. i elselskaber anses ikke for 
elnæringsvirksomhed efter 1. pkt.«. 

9.1 § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »selskaber 
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2,« til: »selskaber 
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 2 e-f,«. 

10. I § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »25 pct.« 
til: »20 pct.«. 

11.1 § 13, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1 
og 2,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 2 e-f,«. 

12. I § 17, stk. 4, ændres »§ 1, stk. 5 og 6« til: 
»§ 1, stk. 4 og 5«. 

13. § 29 B, stk. 5, 4. og 5. pkt., ophæves. 

14. I § 30, stk. 2, 3. pkt., ændres »indtil beta- 
lingsdagen, dog ikke længere end indtil udgan- 
gen af den måned, hvori beløbet forfalder.« til: 
»til og med den måned, hvori opkrævningen ud- 
skrives.«. 

15. § 30, stk. 4, 3. pkt.; ophæves. 

16. § 32 affattes således: 
»§ 32. Såfremt et selskab eller en forening 

m.v. som nævnt i § 1 kontrollerer eller har væ- 
sentlig indflydelse på et udenlandsk selskab eller 
en udenlandsk forening m.v. (datterselskabet), 
jf. stk. 6, skal moderselskabet ved indkomstop- 
gørelsen medregne det i stk. 7 og 8 angivne po- 
sitive beløb, hvis: 
1. datterselskabets samlede udenlandske ind- 

komstskat er mindre end 3/4 af skatten be- 
regnet på grundlag af satsen i § 17, stk. 1, af 
datterselskabets samlede skattepligtige ind- 
komst opgjort efter stk. 3-4 for det pågæl- 
dende indkomstår, og 

2. datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 3 og 
stk. 5, nr. 1-9, for samme periode udgør 
mere end 1/3 af datterselskabets samlede 
skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 3. 
Ved bedømmelsen ses der bort fra skatte- 
pligtig indkomst hidrørende fra selskaber 
kontrolleret af datterselskabet, eller som dat- 
terselskabet har væsentlig indflydelse på, 
hvis selskaberne er hjemmehørende i sam- 
me land som datterselskabet. I stedet inddra- 
ges skattepligtig indkomst i de pågældende 
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selskaber forholdsmæssigt efter dattersel- 
skabets direkte eller indirekte ejerandele. 

Stk. 2. Ligningsrådet kan tillade, at et datter- 
selskab med koncession til at udøve forsikrings- 
eller bankvirksomhed og underlagt offentligt til- 
syn ikke skal være omfattet af stk. 1, hvis den 
væsentligste del af indkomsten kommer fra virk- 
somhed med kunder i det land, hvor dattersel- 
skabet er hjemmehørende, den væsentligste del 
af indkomsten kommer fra virksomhed med 
kunder, som ikke er koncernforbundne med dat- 
terselskabet, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, og 
datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, 
hvad driften af forsikrings- eller, bankvirksom- 
heden tilsiger. Det er en betingelse, at beskatnin- 
gen af udbyttet fra datterselskabet til modersel- 
skabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter 
bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller ef- 
ter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med 
Færøeme, Grønland eller den stat, hvor datter- 
selskabet er hjemmehørende. Ligningsrådet fast- 
sætter vilkår for tilladelsen, som ikke kan over- 
stige 10 indkomstår. 

Stk. 3. Ved opgørelse af datterselskabets CFC- 
indkomst og datterselskabets samlede skatte- 
pligtige indkomst skal skattepligtig fortjeneste 
og fradragsberettiget tab beregnes på grundlag af 
de faktiske anskaffelsessummer og det faktiske 
anskaffelsestidspunkt. Afskrivningsberettigede 
aktiver anses for erhvervet til den faktiske an- 
skaffelsessum og afskrevet med de samlede 
udenlandske skattemæssige afskrivninger. Væl- 
ger datterselskabet i et indkomstår med positiv 
udenlandsk indkomst ikke at nedbringe denne i 
størst muligt omfang ved udnyttelse af uden- 
landske afskrivningsmuligheder, eller kan et 
udenlandsk afskrivningsgrundlag ikke opgøres, 
anvendes §31, stk. 6. Afskrivninger og andre 
udgifter, som efter skatteyderens valg efter dan- 
ske regler kan fradrages i det pågældende ind- 
komstår, skal fradrages, hvis datterselskabet ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter 
udenlandske regler foretager tilsvarende fradrag 
i samme indkomstår. Såfremt datterselskabet 
medregner fortjeneste og tab efter lagerprincip- 
pet henholdsvis realisationsprincippet, anvendes 
tilsvarende princip ved den danske indkomstop- 
gørelse uanset, om der efter danske regler er ad- 
gang her til. Såfremt datterselskabet ved ind- 
komstopgørelsen efter udenlandske regler er 
indtrådt i et indskydende selskabs anskaffelses- 
summer og anskaffelsestidspunkter, indtrædes 

også i anskaffelsessummerne og anskaffelses- 
tidspunkterne ved den danske indkomstopgørel- 
se. Sker der en overdragelse til et andet selskab, 
hvor det modtagende selskab efter udenlandske 
regler indtræder i datterselskabets anskaffelses- 
summer og anskaffelsestidspunkter, og moder- 
selskabet efter overdragelsen kontrollerer eller 
har væsentlig indflydelse på det modtagende sel- 
skab, medregnes fortjeneste og tab ikke ved den 
danske indkomstopgørelse. 

Stk. 4. Ved opgørelsen af datterselskabets 
samlede skattepligtige indkomst medregnes un- 
derskud for indkomstår før opnåelse af kontrol 
eller væsentlig indflydelse eller for indkomstår 
uden beskatning efter stk. 1 i det omfang, datter- 
selskabet ved opgørelsen af den udenlandske 
indkomst medregner underskud, og underskud 
kan medregnes efter danske regler. Andre under- 
skud medregnes efter danske regler. Overførsel 
af underskud fra andre selskaber som led i sam- 
beskatning efter udenlandske regler foretages 
tilsvarende ved den danske indkomstopgørelse, 
dog højst med et beløb svarende til det under- 
skud, der kan opgøres efter danske regler. Fra- 
drag for koncernbidrag efter udenlandske regler 
foretages tilsvarende ved den danske indkomst- 
opgørelse. Fradraget kan dog ikke overstige det 
underskud, der kan opgøres efter danske, regler. 
Koncernbidrag, der er skattepligtige efter uden- 
landske regler, medregnes altid ved den danske 
indkomstopgørelse. Underskud i datterselskabet 
kan alene fremføres til fradrag i indkomst op- 
tjent af samme selskab. 

Stk. 5. CFC-indkomsten opgøres som summen 
af: 
1) Skattepligtige renteindtægter og fradragsbe- 

rettigede renteudgifter. 
2) Skattepligtige gevinster og fradragsberetti- 

gede tab på fordringer, gæld eller finansielle 
kontrakter som nævnt i kursgevinstlovens 
§ l, stk. 

3) Provisioner og lignende, der er fradragsbe- 
rettiget efter ligningslovens § 8, stk. 3. 

4) Skattepligtige udbytter og skattepligtige af- 
ståelsessummer vedrørende aktier. 

5) Skattepligtig fortjeneste og fradragsberetti- 
gede tab ved afståelse af aktier. 

6) Betalinger af enhver art, der modtages som 
, vederlag for anvendelsen af eller retten til at 
anvende immaterielle aktiver samt fortjene- 
ste og tab ved afståelse af immaterielle akti- 
ver. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, for 
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så vidt angår betalinger fra selskaber, som 
ikke er koncernforbundne med datterselska- 
bet, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, for anven- 
delsen af eller retten til at anvende immate- 
rielle aktiver foranlediget af datterselskabets 
egen forsknings- og udviklingsvirksomhed. 
Immaterielle aktiver omfatter enhver op- 
havsret til et litterært, kunstnerisk eller vi- 
denskabeligt arbejde, herunder spillefilm, 
ethvert patent, varemærke, mønster eller 
model, tegning, hemmelig formel eller 
fremstillingsmetode eller oplysninger om 
industrielle, kommercielle eller videnskabe- 
lige erfaringer. 

7) Skattemæssige fradrag, der vedrører indtæg- 
ter som nævnt i nr. 1-6. 

8) Skattepligtige indkomster ved finansiel lea- 
sing. Fortjeneste og tab ved afståelse af akti- 
ver, som har været anvendt til finansiel lea- 
sing, medregnes tillige. 

9) Skattepligtige indkomster i forbindelse med 
forsikringsvirksomhed, virksomhed som 
penge- eller realkreditinstitut eller finansiel 
virksomhed i øvrigt. 

10) Såfremt datterselskabets samlede indkomst 
efter fradrag af fremførte og overførte un- 
derskud er positiv og datterselskabets CFC- 
indkomst skal medregnes ved moderselska- 
bets indkomstopgørelse: Den del af datter- 
selskabets indkomst efter stk. 4, som svarer 
til, hvad CFC-indkomsten efter stk. 1, nr. 1, 
udgør af den samlede skattepligtige ind- 
komst i det pågældende indkomstår. Den del 
af underskuddet, der falder på anden ind- 
komst end CFC-indkomst, kan ikke fremfø- 
res. 

Stk. 6. Moderselskabet anses for at kontrollere 
eller have væsentlig indflydelse på datterselska- 
bet, hvis det direkte eller indirekte ejer mindst 25 
pet. af aktiekapitalen i datterselskabet eller di- 
rekte eller indirekte råder over mere end 50 pet. 
af stemmerne i datterselskabet. Ved bedømmel- 
sen af, om moderselskabet anses for at kontrol- 
lere eller have væsentlig indflydelse på datter- 
selskabet, medregnes aktier og stemmerettighe- 
der, som ejes af koncernforbundne selskaber, jf. 
kursgevinstlovens § 4, stk. 2, af personlige akti- 
onærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens 
§ 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af 
moderselskabet selv eller af de nævnte koncern- 
forbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af 
fonde eller truster stiftet af disse. Et selskab eller 

en forening m.v. anses for at være udenlandsk, 
hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, 
Færøerne eller Grønland, herunder efter bestem- 
melserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Stk. 7. Ved moderselskabets indkomstopgørel- 
se medregnes den del af datterselskabets CFC- 
indkomst, der svarer til den gennemsnitlige andel 
af datterselskabets samlede aktiekapital, som 
moderselskabet har ejet i indkomståret. Der med- 
regnes dog kun indkomst optjent af datterselska- 
bet i den del af moderselskabets indkomstår, hvor 
moderselskabet har kontrol over eller væsentlig 
indflydelse på datterselskabet. Ved afståelse af 
datterselskabets aktiver og passiver, der er er- 
hvervet eller oparbejdet, før moderselskabet fik 
kontrol over eller væsentlig indflydelse på dat- 
terselskabet, skal handelsværdien på det tids- 
punkt, hvor moderselskabet fik kontrol over eller 
væsentlig indflydelse på datterselskabet, anven- 
des i stedet for anskaffelsessummen. Dette gæl- 
der kun, såfremt fortjeneste og tab på de pågæl- 
dende aktiver og passiver ikke i forvejen medreg- 
nes ved den danske indkomstopgørelse. Gen- 
vundne afskrivninger kan højst udgøre det beløb, 
hvormed summen af afskrivninger foretaget i år 
under CFC-beskatning overstiger det faktiske 
værditab efter det tidspunkt, hvor moderselska- 
bet fik kontrol over eller væsentlig indflydelse på 
datterselskabet. Indkomsten efter dette stykke 
kan ikke overstige moderselskabets andel af dat- 
terselskabets samlede skattepligtige indkomst 
opgjort efter stk. 3-4. 

Stk. 8. Såfremt moderselskabet overdrager ak- 
tier i datterselskabet til et selskab eller en person 
uden for den ejerkreds, som kontrollerer eller har 
væsentlig indflydelse på datterselskabet, jf. 
stk. 6, skal der ved moderselskabets indkomst- 
opgørelse medregnes den CFC-indkomst, som 
datterselskabet ville have oppebåret, hvis det 
havde afstået samtlige aktiver og passiver om- 
fattet af kursgevinstloven og aktieavancebeskat- 
ningsloven til handelsværdien på samme tids- 
punkt - dog højst et beløb forholdsmæssigt sva- 
rende til den overdragne del af aktierne. På sam- 
me måde medregnes skattemæssige hensættelser 
i datterselskabet. 

Stk. 9. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, 
hvis datterselskabet har indgået aftale om skatte- 
sats eller beskatningsgrundlag med skattemyn- 
dighederne i den stat, hvor det er hjemmehøren- 
de, herunder efter bestemmelserne i en dobbelt- 
beskatningsoverenskomst, eller hvis skattereg- 
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lerne i den pågældende stat er indrettet efter, 
hvor det kontrollerende selskab er hjemmehø- 
rende. 

Stk. 10. Nedslag for udenlandske skatter efter 
ligningslovens § 33, stk. 1 og 6, sker med den 
del af årets samlede udenlandske skatter, der 
svarer til forholdet mellem indkomsten opgjort 
efter stk. 7 og datterselskabets samlede skatte- 
pligtige indkomst opgjort efter stk. 3-4. Danske 
skatter, som er opkrævet hos datterselskabet ef- 
ter § 2, medregnes i de udenlandske skatter efter 
1. pkt. og stk. 1, nr. 2. Hvis moderselskabet ved 
indkomstopgørelsen skal medregne fortjeneste 
på aktiver og passiver efter stk. 8, gives der ned- 
slag for den udenlandske skat, som der efter 
udenlandske regler kunne være pålignet fortje- 
neste på aktivet eller passivet, såfremt det var af- 
stået på samme tidspunkt. Nedslaget efter 3. pkt. 
kan dog ikke overstige den danske skat på ind- 
komst efter stk. 8, l. pkt. Der gives nedslag ved- 
rørende skattemæssige hensættelser efter stk. 8 
på tilsvarende måde som efter 3. og 4. pkt. 

Stk. 11. Ligningsrådet kan fastsætte bestem- 
melser om udfærdigelse af regnskab for uden- 
landske selskaber. Er betingelserne for CFC-be- 
skatning kun opfyldt i en del af moderselskabets 
indkomstår, aflægges der regnskab for dattersel- 
skabets virksomhed for denne periode. 

Stk. 12. Hvis et moderselskab har betalt dansk 
CFC-skat for et indkomstår efter denne bestem- 
melse, kan denne skat modregnes i moderselska- 
bets øvrige skatter i et senere indkomstår, i det 
omfang summen af udenlandske betalte skatter 
som nævnt i stk. 10 og den betalte danske CFC- 
skat som følge af denne bestemmelse overstiger 
summen af den danske skat af indkomst som 
nævnt i stk. 5 for de pågældende og mellemlig- 
gende indkomstår. Beløb, der ikke kan rummes i 
moderselskabets øvrige skatter, udbetales kon- 
tant. De tre indkomstår, der ligger forud for det 
første indkomstår, hvor datterselskabet opfylder 
betingelserne i stk. 1, kan medregnes i opgørel- 
sen efter 1. pkt. Dette stykke finder kun anven- 
delse, hvis moderselskabet i hele perioden har 
kontrol eller væsentlig indflydelse på dattersel- 
skabet, jf. stk. 6. 

Stk. 13. Moderselskabet fører en beskatnings- 
konto, såfremt aktierne i datterselskabet er om- 
fattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a. På 
beskatningskontoen indgår den del af dattersel- 
skabets indkomst, der medregnes i moderselska- 

bets skattepligtige indkomst, med fradrag af 
udenlandske skatter. På kontoen fragår udbytter 
og avancer, der efter en dobbeltbeskatningsover- 
enskomst ikke skal medregnes ved indkomstop- 
gørelsen, eller hvorpå beskatningen skal lempes 
efter eksemptionsmetoden, jf. ligningslovens 
§ 33 D, stk. 1. Hvis saldoen herefter er positiv, 
nedsættes indkomstårets skattepligtige udbytter 
og aktieavancer hidrørende fra datterselskabet 
med et tilsvarende beløb. En eventuel resterende 
positiv saldo overføres til det efterfølgende ind- 
komstår. 

Stk. 14. Stk. 13 finder tilsvarende anvendelse 
på udbytter og aktieavancer, som modtages af et 
datterselskab, der er sambeskattet med moder- 
selskabet. 

Stk. 15. Er de almindelige betingelser for sam- 
beskatning efter § 31 opfyldt, finder disse tegler 
efter ansøgning anvendelse i stedet for 
stk. 1-11.«. 

§12 

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
726 af 13. august 2001, foretages følgende æn- 
dringer: 

1. 19 1, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 
»Den skattepligtige skal desuden selvangive un- 
derskud og tab, der kun kan modregnes i skatte- 
pligtig indkomst fra kilder af samme art, som un- 
derskuddet eller tabet vedrører.«. 

2. § 10, stk. 2, nr. 2, ophæves. 
Nr. 3 bliver herefter nr. 2. 

3.1 9 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 
»Stk. 3. Den, der som led i sin virksomhed for- 

midler handel med aktier, skal hvert år foretage 
indberetning til de statslige told- og skattemyn- 
digheder om afståelser af børsnoterede aktier 

. m.v. formidlet i det forudgående kalenderår, når 
afståelsen er formidlet for en person. Indberet- 
ningen skal omfatte oplysninger om aktiens 
identitet, afståelsestidspunktet samt afståelses- 
summen for aktien.«. 

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6. 

4. § 10, stk. 3, som bliver stk. 4, affattes således: 
»Stk. 4. Den, for hvem deponeringen er foreta- 

get eller afståelsen formidlet, skal oplyse den 
indberetningspligtige om sin identitet, herunder 
om sit personnummer (CPR-nummer).«. 
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5. I § 10, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres »for 
hvem deponeringen er foretaget« til: »hvorom 
indberetning skal foretages«. 

§13 

I lov om skattemyndighedernes organisation 
og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lov- 
bekendtgørelse nr. 859 af 13. september 2000, 
som ændret ved § 4 i lov nr. 483 af 7. juni 2001, 
foretages følgende ændringer: 

1.1 § 2 indsættes som nr. 5: 
»5) Ansættelse for fysiske personer og dødsboer 

af underskud og tab, der kun kan modregnes 
i skattepligtig indkomst fra kilder af samme 
art, som underskuddet eller tabet vedrører.«. 

2. I § 12 A, 1. pkt., indsættes efter »indkomst«: 
»og ansættelse af underskud og tab, der kun kan 
modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af 
samme art, som underskuddet eller tabet vedrø- 
rer,«. 

3.1 § 23, stk. 1, indsættes som nr. 8: 
»8) Spørgsmål om ansættelse efter § 2, nr. 5, jf. 

§ 5, og § 12 A, jf. § 38, stk. 3 af underskud 
og tab, der kun kan modregnes i skatteplig- 
tig indkomst fra kilder af samme art, som 
underskuddet eller tabet vedrører.«. 

4.1 § 24, stk. 1, nr. 5, ændres »foretagelse.« til: 
»foretagelse,«. 

5.1 § 24, stk. 1, indsættes som nr. 6: 
»6) at underskud og tab, der kun kan modregnes 

i skattepligtig indkomst fra kilder af samme 
art, som underskuddet eller tabet vedrører, 
er ansat forkert.«. 

§14 

I lov om anlæg af fast forbindelse over Store- 
bælt, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 4. maj 
1998, som ændret ved § 8, nr. 6, i lov nr. 398 af 
2. juni 1999, foretages følgende ændring: 

1. I § 14, 1. pkt., ændres » følgende 15 ind- 
komstår« til: »følgende indkomstår«. 

§15 

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige 
erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2002, fore- 
tages følgende ændring: 

1.1 § 2, stk 2, 2. pkt., ændres »omgøre« til: »æn- 
dre«. 

2.1 § 2, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.: 
»Efter udløbet af fristen i skattestyrelseslovens 
§ 3, stk. 1, kan den skattepligtige ændre beslut- 
ningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal 
anvendes eller ikke, i det omfang skattemyndig- 
hederne foretager en ændring af skatteansættel- 
sen, der har betydning for valg af virksomheds- 
ordning, og betingelserne for at ændre skattean- 
sættelsen efter skattestyrelseslovens §§ 34-35 er 
opfyldt.«. 

3.1 § 10, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 
»Hvis betingelserne for at ændre skatteansættel- 
sen efter skattestyrelseslovens §§ 34-35 er op- 
fyldt, kan den skattepligtige efter udløbet af fri- 
sten for indgivelse af selvangivelse ændre be- 
slutningen om overførsel af overskud. Ændrin- 
gen kan højst udgøre et beløb svarende til ansæt- 
telsesændringen.«. 

4. I § 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »nærmest efter- 
følgende 5« til: »følgende«. 

5.1 § 22 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 2, stk. 2, 1.- 
3. pkt.« til: »§ 2, stk. 2, 1.-4. plet.«. 

6.1 § 22 b, stk. 6, 2. pkt., ændres»5 efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

7. § 22 c, stk. 2, nr. 3 a), affattes således: 
»3 a) Den skattepligtige ejer mindst 25 pet. af 

aktie- eller anpartskapitalen i selskabet el- 
ler råder over mere end 50 pet. af stemme- 
værdien, eller«. 

8. § 22 c, stk. 2, nr. 3 b), affattes således: 
»3 b) den skattepligtige sammen med andre an- 

satte ejer mindst 25 pet. af aktie- eller an- 
partskapitalen i selskabet eller råder over 
mere end 50 pet. af stemmeværdien, jf. 
dog stk. 4. Det er en betingelse, at ingen 
af de ansatte aktionærer eller anpartsha- 
vere råder over mere end 50 pet. af stem- 
meværdien i selskabet. Ved afgørelsen af, 
om en aktionær eller anpartshaver er om- 
fattet af 2. pkt., finder aktieavancebeskat- 
ningslovens § 11, stk. 3, tilsvarende an- 
vendelse.«. 
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§ 16 

I lov om anlæg af fast forbindelse over Øre- 
sund, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 16. maj 
2001, foretages følgende ændring: 

1. I §11, 1. pkt., ændres »følgende 15 ind- 
komstår« til: »følgende indkomstår«. 

§17 

I lov nr. 452 af 31. maj 2000 om ændring af 
forskellige skattelove (Elselskabers overgang til 
almindelig skattepligt m.v. - elreformen) foreta- 
ges følgende ændringer: 

1.1§ 10, stk. 8, 4. pkt., ændres »senest 1 måned« 
til: »senest den 1. juli 2002«. 

2.1 § 10, stk. 12, affattes 3. pkt. således: 
» I. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når 
en direkte eller indirekte forbrugerejet, kommu- 
nal, eller selvejende elforsyningsvirksomhed 
overtager og viderefører en direkte eller indirek- 
te forbrugerejet, kommunal eller en selvejende 
elforsyningsvirksomhed.«. 

3.1 § 10, stk. 12, indsættes efter 3. pkt.: 
»1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved 
overdragelser i 2001 eller 2002, såfremt over- 
dragelsen har virkning fra den 1 .januar i det ind- 
komstår, hvori overdragelsen sker, og den mod- 
tagende virksomhed indtræder i overdragerens 
skattemæssige indgangsværdier fastsat efter sel- 
skabsskattelovens § 35 0, stk. 1-6, reduceret 
med de afskrivninger, der er foretaget siden 
overgangen til skattepligt. Bestemmelserne i 1 .- 
4. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved over- 
dragelse til en direkte eller indirekte forbrugere- 
jet forening, der driver den i 1. pkt. nævnte elfor- 
syningsvirksomhed via helejede datterselska- 
ber«. 

§18 

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter be- 
kendtgørelse i Lovtidende. 

Stk. 2. § 1 har virkning for erhvervelse af ret- 
tigheder, der er omfattet af afskrivningslovens 
§ 40, stk. 2, og som er erhvervet den 1. januar 
1999 eller senere. 

Stk. 3. § 2, nr. 1-3, § 3, § 4, nr. 1-2, § 5, nr. 2, 
§ 6, § 7, nr. 2-5, § 8, nr. 1-4 og 6-7, § 9, nr. 2, 
§ 10, nr. 2-12, § 12, nr. 1, § 13, § 14, § 15, nr. 4 
og 6, og § 16, har virkning for underskud og tab, 

der opstår i indkomståret 2002 eller senere ind- 
komstår, jf. dog stk. 4. ; 

Stk. 4. For indkomstårene 2002-2007 kan tab 
som nævnt i kursgevinstlovens § 31, stk. 2, som 
affattet ved denne lovs § 7, nr. 2, fradrages i det 
omfang, tabet ikke overstiger de 5 senest forud- 
gående indkomstårs skattepligtige gevinster på 
kontrakten, hvori der ikke er fradraget tab på an- 
dre kontrakter som nævnt i kursgevinstlovens 
§ 31, stk. 1. For indkomstårene 2002-2007 kan 
tab som nævnt i kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 
som affattet ved denne lovs § 7, nr. 4, fradrages 
i det omfang, tabet ikke overstiger de 5 senest 
forudgående indkomstårs skattepligtige gevin- 
ster på kontrakter. 

Stk. 5. § 2, nr. 4-6, § 4, nr. 3, § 8, nr. 5, § 11, 
nr. 16, og § 15, nr. 1, 2, 5, 7 og 8, har virkning 
for indkomståret 2002 eller senere indkomstår. 

Stk. 6. § 2, nr. 7-10, § 9, nr. 1, og § 11, nr. 4-5, 
har virkning for indkomståret 2001 eller senere 
indkomstår. 

Stk. 7. § 2, nr. 11-12, og § 5, nr. 1 og 3, har 
virkning for aktieombytning, fusion og spalt- 
ning, der foretages med henholdsvis aktieom- 
bytningsdato, fusionsdato eller spaltningsdato 
den 1. juli 2002 eller senere. 

Stk. 8. § 2, nr. 13, har virkning for aktieombyt- 
ninger, når den første ombytningsdag er den 1. 
juli 2002 eller senere. 

Stk. 9. § 5, nr. 4, og § 11, nr. 1,3 og 8, har virk- 
ning fra den 1. januar 2002. 

Stk. 10. § 7, nr. 1, har virkning for gæld, der 
konverteres til aktier eller konvertible obligatio- 
ner den 1. juli 2002 eller senere som led i en ak- 
kord. 

Stk. 11. § 11, nr. 2, har virkning fra og med 
tidspunktet for lovens ikrafttrædelse. Selskabs- 
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 3,2. pkt., som affattet 
ved lovforslagets § 11, nr. 2, har dog også virk- 
ning for tiden før tidspunktet for lovens ikraft- 
træden for andelsselskaber, der på dette tids- 
punkt var omfattet af selskabsskattelovens § 1, 
stk. 1, nr. 3, og ejede aktier eller anparter i sel- 
skaber, der ikke kan beskattes efter nr. 3. 

Stk. 12. § 11, nr. 6 og 9-11, har virkning for 
udbytter, der vedtages udloddet eller udbetalt 
den 1. januar 2002 eller senere. 

Stk. 13. § 11, nr. 7, har virkning fra den 1. ja- 
nuar 2003. Havne og lufthavne, der den 1. januar 
2002 var skattefri efter selskabsskattelovens § 3, 
stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. 
april 2000 som senest ændret ved § 2 i lov nr. 



2602 F. t. 1. vedr. afskrivningsloven m.v. 

1033 af 17. december 2001, er ikke skattepligti- 
ge for tiden før den 1. januar 2003. 

Stk. 14. § 11, nr. 13, har virkning for tilbage- 
betaling af overskydende skat for indkomståret 
2001 eller senere indkomstår. 

Stk. 15. § 11, nr. 14 og 15, har virkning for 
renter vedrørende restskatter, der forfalder til be- 
taling den 1. august 2002 eller senere. 

Stk. 16. § 15, nr. 3, og § 17, har virkning for 
indkomståret 2000 eller senere indkomstår. 

Stk. 17. Indberetning vedrørende afståelse af 
børsnoterede aktier efter skattekontrollovens 
§ 10, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 12, nr. 
3, skal foretages første gang for kalenderåret 
2002. 
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B e m æ r k n i n g e r  t i l  l o v f o r s l a g e t  

Almindelige bemærkninger 
Det er regeringens målsætning, at det skal være let- 

tere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen vil 
derfor føre en politik, der forbedrer virksomhedernes 
konkurrenceevne og skaber grundlag for øget vækst 
og beskæftigelse. 

Som en del af Finanslovforslaget for 2002 har rege- 
ringen afsat en halv milliard kroner til 32 konkrete 
forslag, der forbedrer danske virksomheders konkur- 
renceevne. Denne konkurrenceevnepakke indeholder 
forslag, der mindsker virksomhedernes omkostninger, 
letter det administrative besvær, forbedrer iværksæt- 
ternes vilkår og skaber fornyelse og produktivitet. 

Nærværende lovforslag indeholder 6 af de konkrete 
forslag i konkurrenceevnepakken, der skal forbedre 
de skattemæssige vilkår for erhvervslivet. Det drejer 
sig om: 
홢 ophævelse af tidsbegrænsningen for fremførsel af 

underskud og tab 
홢 forbedrede muligheder for at modtage skattefrit 

udbytte fra datterselskaber 
홢 ophævelse af grænsen for kontant betaling ved 

skattefrie omstruktureringer 
홢 udvidelse af kapitalafkastordningen for aktier og 

anparter 
홢 dispensationsadgang fra 6 måneders fristen for 

aktieombytning 
홢 objektivering af CFC-reglerne 

Derudover indeholder lovforslaget en række andre 
forslag, der også vil modernisere de skattemæssige 
vilkår for erhvervslivet. Det drejer sig bl.a. om udvi- 
dede muligheder for omstruktureringer af brugsfor- 
eninger og elselskaber, mere hensigtsmæssige tillægs- 
og renteregler for selskabsskatter, mulighed for at 
lufthavne, havne og kooperationsbeskattede andels- 
selskaber kan drive »sideordnede aktiviteter« uden at 
miste deres skattemæssige status vedrørende deres 
»hovedaktivitet« samt udvidet adgang for selvstæn- 
digt erhvervsdrivende til at ændre valg af beskatnings- 
ordning og disponering af overskud i virksomheds- 
ordningen. 

Forslaget indebærer også en lettelse af rekonstruk- 
tioner af nødlidende selskaber gennem en sikring af, 
at der ikke indtræder kursgevinstbeskatning ved re- 
konstruktion i form af gældskonvertering, samt æn- 
dringer der vil lette omsætningen af investeringsbevi- 
ser i de såkaldte »PAL-investeringsforeninger«. 

Fælles for alle de foreslåede ændringer i lovforsla- 
get er, at forslagenes gennemførelse vil bidrage til et 
smidigt og velfungerende erhvervsliv med mere tids- 
svarende og fleksible skatteregler. 

a. Ophævelse af tidsbegrænsning for fremførsel af un- 
derskud og tab 

Forslaget går ud på at ophæve den tidsmæssige be- 
grænsning for skattemæssig fremførsel af underskud, 
således at selskaber såvel som personer herefter kan 
udnytte skattemæssige underskud i en tidsmæssig 
ubegrænset periode. 

Forslaget vil bl.a. fa betydning for nyetablerede 
virksomheder, der under etableringen foretager store 
investeringer. Forslaget vil derfor være medvirkende 
til, at det vil være mere fordelagtigt at etablere nye 
virksomheder. 

De gældende regler på området giver selskaber og 
personer adgang til at fremføre et uudnyttet skatte- 
mæssigt underskud i 5 år. Der er dog en række be- 
grænsninger i forbindelse med konkurs, akkord, 
gældssanering eller ejerskifte i selskaber. 

Endvidere gælder der i dag særlige regler for kul- 
brinteskattepligtige virksomheder. Disse virksomhe- 
der kan fremføre underskud i op til 15 år. Der gælder 
desuden særregler efter lov om anlæg af fast forbin- 
delse over Storebælt og lov om anlæg af fast forbin- 
delse over Øresund, hvorefter underskud kan fradra- 
ges i de følgende 15 indkomstår. 

Endelig kan skattemæssige tab efter avancebeskat- 
ningslovene efter nærmere regler fremføres i 5 år. 

Der har jævnligt været overvejelser om at forlænge 
eller helt at ophæve 5 års-begrænsningen for under- 
skud enten generelt for alle virksomheder, eller niere 
snævert f.eks. kun for virksomheder ved generations- 
skifte eller for forskningstunge vækstvirksomheder- 
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som f.eks. bioteknologivirksomheder og lignende. 
Regelændringer skulle blandt andet foretages for at 
sikre, at de virksomheder, der har store underskud i de 
første par år, som forskningstunge innovative virk- 
somheder og iværksættere, kan udnytte underskudde- 
ne i flere år end i dag. 

Det foreslås derfor at ophæve den tidsmæssige be- 
grænsning, der ligger i, at et overskydende underskud 
eller tab, med de nuværende regler, kun kan fremføres 
til fradrag i op til 5 år for både personer og selskaber. 
For personer indebærer dette, at de generelle regler i 
personskatteloven bliver ændret. For selskaber drejer 
det sig primært om bestemmelserne i ligningsloven. 
Foruden ændringerne i disse generelle love vil der 
også ske konsekvensændringer i flere andre love. 

Kulbrintevirksomheder har en mulighed for at 
fremføre underskud i op til 15 år. Det skyldes, at den- 
ne type virksomheder ofte vil have store udgifter i 
starten af en produktion, der måske først bliver tjent 
ind senere end 5 år efter, at udgifterne blev afholdt. 
Ved ændringerne af de almindelige regler fra 5 år til 
ubegrænset fremførselstid, foreslås det derfor som en 
naturlig konsekvens, at der også sker en ændring for 
virksomheder på kulbrinteområdet således, at under- 
skudsfremførslen for virksomheder på kulbrinteområ- 
det også bliver tidsmæssigt ubegrænset. 

Der foreslås endvidere ophævelse af tidsbegræns- 
ningen for fremførsel af tab efter avancebeskatnings- 
lovene, dvs. aktieavancebeskatningsloven, ejendoms- 
avancebeskatningsloven og kursgevinstloven. Efter 
gældende regler kan tab efter disse love fremføres el- 
ler overføres til en samlevende ægtefælle inden for 5 
år. 

Adgangen til at fremføre underskud og tab er i vidt 
omfang kildeartsbegrænset. Det vil sige, at underskud 
og tab kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra 
kilder af samme art, som underskuddet eller tabet ved- 
rører. 

Det foreslås, at samtlige underskud og tab, der kan 
modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af sam- 
me art, som underskuddet eller tabet vedrører, selvan- 
gives. For at lette gennemførelsen af en sådan selvan- 
givelse af disse underskud og tab, er det tanken, at der 
på selvangivelsen laves felter, hvor den skattepligtige 
selvangiver en saldo pr. kildeartsbegrænset underskud 
eller tab. Der skal alene ske selvangivelse i de ind- 
komstår, hvor der er ændringer til saldoen, således at 
de skatteydere, der ikke ellers har rettelser til print- 
selvangivelsen ikke skal foretage sig noget i de, år, 
hvor der ikke er ændringer til saldoen. 

Det foreslås, at den skatteansættende myndighed 
foretager en ansættelse af underskud og tab, der kun 

kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af 
samme art, som underskuddet eller tabet vedrører, al- 
lerede i det indkomstår, hvor tabet eller underskuddet 
opstår. Det vil skabe en retssikkerhed om, hvad der er 
eller ikke er ret til på det senere tidspunkt, hvor tabet 
eller underskuddet udnyttes. Det vil således skabe en 
mere gennemskuelig retstilstand både for den skatte- 
pligtige og for skattemyndighederne. 

Det foreslås desuden, at ansættelsen af disse under- 
skud og tab skal kunne påklages i det ligningsmæssige 
klagesystem, således at der allerede i det indkomstår, 
hvor tabet eller underskuddet opstår, tages lignings- 
mæssig stilling til omfanget af et tab eller et under- 
skud. 

Forslaget vil omfatte underskud og tab, der opstår i 
indkomståret 2002 eller senere indkomstår. 

b. Nedsættelse af kravet til ejerandel for selskabers 
modtagelse af skattefrie udbytter 

Efter gældende regler er udbytté skattefrit for mo- 
derselskaber, der ejer mindst 25 pet. af aktie- eller an- 
delskapitalen i det udbyttegivende selskab, dattersel- 
skabet, når denne ejerandel har været opretholdt i en 
sammenhængende periode på 1 år, inden for hvilken 
periode udbytteudlodningen har fundet sted. Denne 
regel gælder ikke for udbytte vedrørende finansielle 
aktier i selskaber beliggende i lavskattelande. 

Det foreslås, at den ejerandel, som moderselskabet 
skal besidde for at fa udbytte skattefrit, nedsættes fra 
25 pet. til 20 pet. for udbytte, der vedtages udloddet 
eller udbetalt den 1. januar 2002 eller senere. 

Nedsættelse af den ejerandel et moderselskab skal 
besidde for at kunne modtage udbytte skattefrit, fore- 
slås ligeledes gennemført i relation til udenlandske 
moderselskaber således, at også udenlandske moder- 
selskaber, der ejer mindst 20 pet. af aktiekapitalen i et 
dansk selskab, kan få udbetalt udbytte skattefrit. 

Betingelsen om 25 pet. ejerskab for at opnå en lem- 
pelig beskatning af udbytter fra andre selskaber har 
været gældende siden selskabsskattelovens indførel- 
se. Endvidere er de 25 pet. det maksimale krav til eje- 
randel, som kan stilles i henhold til EU's moder-/dat- 
terselskabsdirektiv (90/435/EØF). Direktivet er ikke 
til hinder for, at medlemsstaterne indfører lempeligere 
regler, hvilket mange andre EU-lande også har gjort. 

Forslaget forbedrer mulighederne for danske sel- 
skaber for at indgå i samarbejder og strategiske allian- 
cer med andre selskaber. I disse tilfælde udveksles 
ofte mindre aktieposter. Med den forbedrede mulig- 
hed for at modtage skattefri udbytter, vil skatteregler- 
ne i færre tilfælde virke som en hæmsko for indgåel- 
sen af sådanne samarbejder. Først og fremmest vil det 
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være lettere for eksisterende hovedaktionærer, der af- 
giver indflydelse i et selskab, at beholde skattefrihe- 
den af udbytter. Endvidere vil nye samarbejdspartnere 
kunne opnå skattefrihed for udbytter, hvis de erhver- 
ver 20 pet. af aktierne i selskabet. 

Den foreslåede nedsættelse af ejerandelen er en 
lempelse af den kædebeskatning af udbytter, der kan 
opstå, hår et selskab ejer aktier i andre selskaber. Kæ- 
debeskatningen opstår ved at indkomst optjent i et sel- 
skab, som følge af selskabsbeskatningen af udbytte 
beskattes i flere selskaber, før den udloddes til den en- 
delige aktionær. Nedsættelsen af ejerkravet til 20 pet. 
vil medføre, at flere selskaber vil være skattefri af ud- 
bytter, hvilket indebærer, at den nævnte kædebeskat- 
ning vil opstå i færre tilfælde end i dag. 

c. Ophævelse af grænsen for kontant betaling ved 
skattefrie omstruktureringer 

Der foreslås visse ændringer af reglerne om skatte- 
fri fusion, spaltning og aktieombytning. Forslagene 
har til formål at lette omstrukturering af selskaber og 
give en større grad af fleksibilitet ved omdannelse af 
eksisterende selskaber. 

Reglerne om skattefri fusion, spaltning og aktieom- 
bytning hviler på et sùccessionsprincip. På aktionær- 
niveau indebærer successionen, at selve transaktionen 
ikke udløser beskatning, da aktierne i det modtagende 
selskab anses for erhvervet på samme tidspunkt og for 
samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Be- 
skatningen af aktierne udskydes til det tidspunkt, hvor 
der sker en aktieoverdragelse uden succession. For så 
vidt angår aktiver og passiver, der erhverves af det 
modtagende selskab, anses disse ligeledes for erhver- 
vet på samme tidspunkt og for samme anskaffelses- 
sum som af det indskydende selskab, og beskatning 
sker, når det modtagende selskab afstår aktiverne. 

Adgangen til at anvende reglerne om skattefri fusi- 
on, spaltning og aktieombytning er betinget af, at 
mindst 90 pet. af vederlaget er aktier. Det vil sige, at 
der kan ske en kontantvederlæggelse på maksimalt 10 
pet. I det omfang vederlæggelsen sker kontant, anses 
aktierne for afstået, og der indtræder beskatning efter 
aktieavancebeskatningslovens almindelige regler. 
Ved en spaltning, hvor det indskydende selskab ikke 
ophører, beskattes et kontantvederlag som udbytte, 
hvilket er i overensstemmelse med reglerne om udbyt- 
tebeskatning ved en nedskrivning af aktiekapitalen. 

Ved fusion og aktieombytning kan der ske en skæv- 
deling mellem aktionærerne af kontantvederlaget på 
de maksimalt 10 pet., således at enkelte aktionærer 
udelukkende vederlægges med kontanter. Ved spalt- 
ning gælder den udtrykkelige betingelse, at aktionæ- 

rerne i selskabet skal modtage aktier i de modtagende 
selskaber i forhold til deres indbyrdes ejerforhold i det 
indskydende selskab, det såkaldte pro rata-krav. 

Der er ikke nogen reel begrundelse for at opretholde 
maksimalgrænsen for kontanìVederlæggelse. En op- 
hævelse af maksimalgrænsen vil medføre væsentlig 
mere fleksible regler for selskaber, der ønsker at fore- 
tage omstruktureringer. Samtidig findes det ubegrun- 
det, at der kun er mulighed for at vælge enten fuld 
skattepligtig transaktion eller ren succession (dog 
med mulighed for 10 pet. kontantvederlæggelse), 
mens transaktioner der sker med delvis beskatning og 
delvis suécession ikke kan lade sig gøre. 

Det foreslås derfor, at ophæve kravet om, at der 
maksimalt må ske en kontantvederlæggelse på 10 pet. 
af den pålydende værdi af de modtagne aktier, for at 
en fusion, spaltning eller aktieombytning kan ske 
skattefrit. Det foreslås endvidere at ophæve pro rata- 
kravet, der gælder ved spaltninger. 

En afskaffelse af 10 pct.-kravet medfører, at der er 
valgfrihed med hensyn til, hvor stor en del, der veder- 
lægges i aktier, og hvor stor en del der vederlægges 
kontant. Definitionen af de enkelte dispositioner med- 
fører dog naturligt, at der er et mindstekrav til, hvor 
stor en del der skal vederlægges i aktier. Mindstekra- 
vet er forskelligt ved de enkelte dispositioner. 

Formålet med forslaget er at indbygge en større 
grad af fleksibilitet i reglerne. Det bliver op til selska- 
berne selv at vælge, hvordan de vil indrette sig, og sel- 
skaberne kan i højere grad selv styre i hvilket omfang, 
en transaktion skal udløse beskatning. Der bliver såle- 
des ikke kun 2 valgmuligheder, skattefri eller skatte- 
pligtig transaktion, idet en mellemløsning bliver mu- 
lig. I det omfang en aktionær vederlægges kontant an- 
ses dette for en afståelse af aktierne, og der vil indtræ- 
de beskatning efter aktieavancebeskatningslovens al- 
mindelige regler eller udbyttebeskatning. 

Forholdet mellem aktievederlæggelse og kontant- 
vederlæggelse afgør forholdet mellem størrelsen af 
den skat, der udløses ved selve transaktionen og stør- 
relsen af den skat, der kan udskydes til senere betaling 
i kraft af successionsadgangen. Forslaget indebærer 
ingen risiko for, at dele af beskatningen fortabes, idet 
kontantvederlæggelsen betyder, at aktierne anses for 
afstået, og dermed indtræder der afståelsesbeskatning. 

Reglerne om skattefri fusion, spaltning og aktieom- 
bytning er udformet på grundlag af fusionsskattedi- 
rektivet (90/434/EØF). Betingelsen om en kontantve- 
derlæggelse på maksimalt 10 pet. af den pålydende 
værdi af de nye aktier, indgår i fusionsskattedirekti- 
vets definition af fusion, spaltning og aktieombytning. 
Fusionsskattedirektivet er et minimumsdirektiv, og 
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der er derfor ikke noget til hinder for, at medlemssta- 
terne indfører lempeligere regler, end direktivet kræ- 
ver. 

d. Udvidelse af kapitalafkastordningen for aktier og 
anparter 

Ved lov nr. 1281 af 20. december 2000 blev der ind- 
ført en særlig kapitalafkastordning for aktier og anpar- 
ter. Formålet med ordningen er at sidestille køb af 
virksomhed i selskabsform med køb af personligt ejet 
virksomhed drevet under virksomhedsordningen. Ka- 

"pitalatkastordningen indebærer, at erhververen af ak- 
' tier eller anparter som led i en virksomhedsoverdra- 
gelse på skematisk vis opnår fuld skatteværdi af fra- 
draget for renteudgifterne, hvis købet eksempelvis er 
lånefinansieret. 

For at begrænse ordningen til egentlige virksom- 
hedsoverdragelser er der fastsat en række krav, som 
skal være opfyldt for, at ordningen kan anvendes. Det 
er således bl.a. en betingelse, at den skattepligtige 
yder en ikke uvæsentlig arbejdsindsats i det selskab, 
hvori aktionæren erhverver aktier eller anparter. 

Ved etablering af virksomhed i selskabsform kan 
dette ske ved etablering af en koncernstruktur, hvor 
driften placeres i et datterselskab. Den nuværende for- 
mulering af ovennævnte betingelse gør det ikke mu- 
ligt at etablere virksomheden i en koncernstruktur 
med et holdingselskab og et datterselskab, hvori drif- 
ten placeres, idet arbejdskravet ikke gør det muligt at 
bruge ordningen på renteudgifterne ved købet af akti- 
erne i holdingselskab, mens arbejdsindsatsen ydes i 
driftsselskabet. 

For at undgå skattemæssig forskelsbehandling be- 
grundet i at en virksomhed er valgt drevet i koncern- 
struktur i stedet for i et enkelt selskab, foreslås det at 
lempe betingelserne for at anvende kapitalafkastord- 
ningen. Efter forslaget ophæves betingelsen om, at 
skatteyderen skal yde en personlig arbejdsindsats i 
selskabet. 

e. Objektivering af CFC-reglerne. 
Selskabsskattelovens § 32 indeholder en værnsre- 

gel, som skal fjerne de skattemæssige fordele ved, at 
mobile indkomster, som f.eks. renter og udbytter, pla- 
ceres i datterselskaber i lavskattelande. Et udenlandsk 
finansielt datterselskabs finansielle indkomst skal der- 
for medregnes ved det danske moderselskabs indkom- 
stopgørelse" hvis datterselskabet beskattes væsentligt 
lavere end efter danske regler eller hvis beskatningen 
i væsentlig grad udskydes i forhold til danske regler. 
Beskatningen kaldes normalt CFC-beskatningen 
(Controlled Foreign Company-beskatningen). 

Det er en ligningsmæssig afgørelse, om der sker en 
væsentlig lavere beskatning eller en væsentlig udsky- 
delse af skatten. Dette kan give anledning til tvivl i de 
enkelte tilfælde, selvom der er udstukket retningslini- 
er for det ligningsmæssige skøn. Formålet med dette 
forslag er at indføre nye CFC-regler, der virker objek- 
tivt med hensyn til, hvornår skatten i udlandet er væ- 
sentligt lavere end her i landet (eller i væsentlig grad 
udskudt). 

For bedømmelsen af om der er tale om et CFC-sel- 
skab, vil det efter forslaget ikke være nødvendigt med 
værdiansættelser af aktiver, hvilket er en væsentlig 
administrativ lettelse for alle parter. Fremover vil det 
alene være afgørende, om 1/3 af datterselskabets sam- 
lede skattepligtige indkomst opgjort efter danske reg- 
ler er af finansiel (mobil) karakter. Er dette tilfældet 
udløses CFC-skat, såfremt datterselskabets faktiske 
udenlandske skat er mindre end % af den danske skat 
af samme indkomst. Der er tale om en år-for-år vurde- 
ring, der kan foretages på grundlag af årets resultat 
uafhængig af både tidligere år og forventningerne til 
den fremtidige udenlandske beskatning i senere år. 
Herved opnås en betydelig større sikkerhed i bedøm- 
melsen af, hvornår der skal betales CFC-skat. Der 
henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 11, nr. 16. 

Der foreslås ændringer af tilsvarende karakter i lig- 
ningslovens § 16 H (CFC-selskaber ejet af fysiske 
personer) og fondsbeskatningslovens §12 (CFC-sel- 
skaber ejet af fonde). 

Det er ikke hensigten med CFC-reglerne, at datter- 
selskaber, som i et andet land driver forsikrings- eller 
bankvirksomhed med koncession og er underlagt of- 
fentligt tilsyn, skal omfattes af bestemmelserne, når 
datterselskabet hovedsageligt driver virksomhed med 
uafhængige parter i sit eget hjemland. Det foreslås 
derfor, at der indføres en dispensationsadgang for dis- 
se datterselskaber. 

f  Dispensation fra frist for skattefri aktieombytninger 

Aktieavancebeskatningsloven indeholder en frist 
på 6 måneder for skattefri aktieombytninger. I visse 
tilfælde har det vist sig praktisk vanskeligt for selska- 
berne at overholde fristen. 

Det foreslås, at skatteministeren bemyndiges til i 
konkrete tilfælde at forlænge den gældende 6 måne- 
ders frist for skattefri aktieombytninger, når den i vis- 
se tilfælde ikke kan overholdes. Det kan være tilfældet 
for en nystartet virksomhed, eller når det ikke er mu- 
ligt at få inddraget alle aktier. 
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g. Lettere omstrukturering af brugsforeninger 
Lovforslaget har tillige til formål at lette omstruktu- 

rering af brugsforeninger. Brugsforeninger er omfat- 
tet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, og er 
dermed selskabsbeskattede. Foreningerne kan ved op- 
gørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage divi- 
dende, efterbetaling eller bonus, der ydes medlem- 
merne for det pågældende regnskabsår, jf. selskabs- 
skattelovens § 9, stk. 2... 

En forening er omfattet af skattepligtsbestemmel- 
sen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, hvis for- 
målet er at fremme medlemmernes fælles interesser, 
og foreningens leverancer anvendes helt eller delvist 
til medlemmernes private interesser. Det er endvidere 
en betingelse, at foreningens udlodninger til medlem- 
mer - bortset fra normal forrentning af den indbetalte 
medlemskapital - sker på grundlag af omsætningen 
med medlemmerne, og at, foreningen ikke er omfattet 
af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 (kooperati- 
onsbeskattede andelsselskaber). 

Efter den gældende skattepligtsbestemmelse er det 
en betingelse, at brugsforeningens formål om fremme 
af medlemmernes fælles interesser opfyldes ved 
brugsforeningens direkte levering af indkøbte, frem- 
skaffede eller fremstillede varer, tjenesteydelser eller 
ordreindsamling til medlemmerne. Betingelsen er så- 
ledes ikke opfyldt, hvis brugsforeningen indirekte 
gennem et helt eller delvist ejet selskab fremmer med- 
lemmernes fælles interesser som aftagere. 

Da brugsforeninger på lige fod med aktieselskaber 
og anpartsselskaber kan have et driftsmæssigt eller or- 
ganisatorisk behov for at kunne organisere sig med 
underliggende selskaber, foreslås det at ændre skatte- 
pligtsbestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, 
nr. 3 a, således at brugsforeninger får mulighed for di- 
rekte eller indirekte gennem et helt eller delvist ejet 
selskab at fremme medlemmernes fælles interesser. 

Det foreslås som konsekvens heraf at ændre betin- 
gelserne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, om 
fordeling af udlodning, således at eventuel udlodning 
skal finde sted på grundlag af hele eller dele af brugs- 
foreningens og dennes underliggende selskabers om- 
sætning med medlemmerne. 

Foreningerne har endvidere efter de gældende reg- 
ler ikke - som aktieselskaber og anpartsselskaber - 
mulighed for at foretage skattefri tilførsel af aktiver 
efter reglerne i fusionsskatteloven. Foreningerne kan 
efter de gældende regler anvende lovens regler om 
skattefri fusion og omdannelse til aktieselskab. Hvis 

I brugsforeninger ønsker at anvende reglerne om tilfør- 
sel af aktiver, skal de således først lade sig omdanne 
til et aktieselskab. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Ud- 

viklingen har vist, at brugsforeninger som aktieselska- 
ber og anpartsselskaber kan have behov for at foretage 
en opdeling af dens aktiviteter ved en tilførsel af akti- 
ver, hvor det modtagende selskab bliver datterselskab. 

Lovforslaget sikrer, at brugsforeninger omfattet af 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, kan anvende 
reglerne om tilførsel af aktiver i fusionsskatteloven på 
lige fod med aktieselskaber og anpartsselskaber. 

h. Afskrivning af immaterielle aktiver 
Forslaget har til formål at justere afskrivningslo- 

vens § 40, stk. 2, om afskrivning af anskaffelsessum- 
men for en række immaterielle aktiver. De foreslåede 
ændringer er foranlediget af reaktioner på den revisi- 
on af afskrivningsloven, der blev gennemført i 1998, 
jf. lov nr. 433 af 26. juni 1998. Ved overførslen af reg- 
lerne fra ligningslovens § 16 F, stk. 2, blev afskriv- 
ningsmulighederne for rettigheder, som er erhvervet 
for en tidsbegrænset periode under 7 år, og som sam- 
tidig ikke er de sidste år af beskyttelsesperioden, util- 
sigtet skærpet. 

Af den gældende formulering af afskrivningslovens 
§ 40, stk. 2, 3. pkt., fremgår det, at hvis en rettighed 
erhverves på et tidspunkt, hvor den resterende beskyt- 
telsesperiode er mindre end 7 år, er erhververen beret- 
tiget til at erstatte afskrivningssatsen på 1/7, med en 
sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskrives 
med lige store årlige beløb over den resterende be- 
skyttelsesperiode på aftaletidspunktet. Den situation, 
som bestemmelsen har sigte på, går ud på, at hvis 
f.eks. en ophavsret erhverves, hvor der er 4 år tilbage 
af beskyttelsesperioden efter lov om ophavsret (70 
år), er erhververen berettiget til at afskrive med lige 
store årlige beløb de efterfølgende 4 år, det vil sige 
med indtil 25 pet. 

Imidlertid omfatter denne formulering ikke erhver- 
velsen af en rettighed, som er erhvervet for en tidsbe- 
grænset periode under 7 år, og som samtidig ikke er de 
sidste år af beskyttelsesperioden, jf. ordlyden »reste- 
rende beskyttelsesperiode«. 

Konsekvensen heraf er, at anskaffelsessummen 
ved ethvervelse af denne form for tidsbegrænset ret- 
tighed skal afskrives efter hovedreglen i afskriv- 
ningslovens § 40, stk. 2, 1. pkt. Herefter kan rettighe- 
dens anskaffelsessum fra og med aftaleåret afskrives 
med indtil 1/7 årligt, idet afskrivningsperioden er 7 
år. Afskrivningsretten bortfalder imidlertid ved be- 
skyttelsesperiodens udløb, og der er ikke fradragsret 
for et eventuelt uafskrevet restbeløb, som måtte hen- 
stå på dette tidspunkt. 

Denne utilsigtede skærpelse har vist sig ikke at 
være hensigtsmæssig. Derfor foreslås en ændring af 
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afskrivningslovens § 40, stk. 2, 3. pkt., således at af- 
skrivningssatsen er den samme ved erhvervelse af 
tidsbegrænsede rettigheder under 7 år, uanset om ret- 
tigheden erhverves midt i beskyttelsesperioden eller 
op til beskyttelsesperiodens udløb. 

i. Justering af tillægs- og rentereglerne i selskabsskat- 
teloven 

Det foreslås at justere reglerne om tillægs- og ren- 
teberegning i forbindelse med acontoskatteordningen. 
De foreslåede ændringer er af teknisk karakter. 

Det foreslås, at loftet over hvor store beløb, der kan 
betales godtgørelse af ved udbetaling af overskydende 
skat ophæves. Godtgørelsesprocenten i § 29 B, stk. 5, 
3. pkt., er nedsat ad flere gange fra 9 pet. ved aconto- 
skatteordningens indførelse i 1992 til 4 pet. i dag. 
Bortfaldet af loftet over godtgørelsen er en forenkling, 
der bevirker, at der fuldt ud betales godtgørelse af 
overskydende skat. 

Nystiftede selskaber betaler ikke ordinær acon- 
toskat, men kan indbetale frivillig acontoskat. Er den 
frivillige acontoskat indbetalt i perioden mellem den 
20. marts og den 20. november vil der ske et fradrag 
med 1 pet. Viser det sig senere, at selskabet ikke skal 
betale skat i indkomståret, bevirker maksimeringsreg- 
len, at der ikke kan udbetales godtgørelse af den over- 
skydende skat. Da det indbetalte acontoskattebeløb 
reduceres med 1 pet., og der ikke ydes godtgørelse, får 
selskabet mindre tilbagebetalt, end selskabet har ind- 
betalt. Ved en ophævelse af loftet over godtgørelsen 
sikres, at eksempelvis nystiftede selskaber, der har 
indbetalt frivillig acontoskat kan fa godtgørelse af det 
indbetalte beløb, også hvis det senere viser sig, at sel- 
skabets indkomstskat i året er 0 kr. 

Endvidere foreslås en ændring af renteberegnings- 
reglerne i forbindelse med ansættelsesændringer, så- 
ledes at der, hvor skatten betales rettidigt, alene sker 
en forrentning af det skyldige beløb frem til og med 
udskrivningsmåneden. I dag beregnes der rente af det 
skyldige beløb helt frem til udgangen af forfaldsmå- 
neden, uanset om beløbet betales inden sidste rettidige 
indbetalingsdag i forfaldsmåneden. Efter forslaget gi- 
ves der selskaberne et incitament til at indbetale belø- 
bet inden fristen for sidste rettidige indbetaling, idet 
rentebetaling i selve forfaldsmåneden herved undgås. 
Forslaget indebærer, at forrentningen for selskaber 
bliver i overensstemmelse med de regler, der gælder 
for personers restskat. 

j. Forbedrede omstruktureringsmuligheder for elsel- 
skaber 

Endvidere indeholder lovforslaget visse ændringer 
af reglerne om elselskabers skattepligt, der blev ind- 
ført ved lov nr. 452 af 31. maj 2000. Skattepligten ind- 
trådte for elselskaberne i 2000, og der har nu vist sig 
behov for enkelte justeringer og ændringer. 

Det foreslås, at skattepligtsbestemmelserne for 
kommuners indtægt ved elnæringsvirksomhed juste- 
res, således at en kommunes skattepligt efter selskabs- 
skatteloven ikke afhænger af, om en given el-aktivitet 
er undtaget fra elforsyningsloven. Herved sikres, at 
skattepligten som udgangspunkt omfatter kommuners 
indtægt ved al el-aktivitet, uanset om el-aktiviteten er 
omfattet af eller undtaget fra elforsyningsloven. 

Herudover foreslås det at foretage en udvidelse af 
anvendelsesområdet for overgangsreglerne i lov nr. 
452 af 31. maj 2000. Formålet med overgangsreglerne 
er - i overensstemmelse med intentionerne bag elre- 
formaftalen af 3. marts 1999 at overdragelser, der 
sker i henhold til eller som følge af elforsyningslovens 
bestemmelser, kan ske uden skattemæssige konse- 
kvenser for overdrager og modtager. 

Overdragelse af elvirksomhed til handelsværdien i 
2000, der sker som led i gennemførelsen af lov om el- 
forsyning, kan efter § 10, stk. 8, i lov nr. 452 af 31. 
maj 2000, på visse betingelser ske skattefrit. Det er 
bl.a. en betingelse, at selskabet senest en måned efter 
overdragelsen indsender visse dokumenter til den 
skatteansættende myndighed. Det har vist sig, at flere 
elselskaber ikke har indsendt dokumenterne til tiden, 
hvilket efter de gældende regler medfører, at overdra- 
gelsen bliver skattepligtig. Dette står ikke mål med 
bestemmelsens formål, og det foreslås derfor, at fri- 
sten udstrækkes til og med den 1. juli 2002. 

Efter de gældende regler i § 10, stk. 12, i lov nr. 452 
af 31. maj 2000, kan kommuner og selvejende institu- 
tioner i 2000 overføre deres elforsyningsvirksomhed 
vederlagsfrit til en forbrugerejet elforsyningsvirksom- 
hed eller selv få tilført en forbrugerejet elforsynings- 
virksomhed uden skattemæssige konsekvenser. Det 
har vist, at der er behov for, at sådanne overførsler 
også kan foretages i 2001 og 2002. Det har tillige vist 
sig, at der er behov for, at én direkte eller indirekte 
forbrugerejet elforsyningsvirksomhed kan overdrages 
til en anden direkte eller indirekte forbrugerejet elfor- 
syningsvirksomhed, at én selvejende institution kan 
overdrages til en anden selvejende institution, og at 
der kan overdrages fra en selvejende institution til en 
kommune. Det foreslås, at sådanne overførsler kan 
ske skattefrit i 2000-2002, således at overdragelser, 
der allerede har fundet sted, ikke har skattemæssige 
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konsekvenser. Endelig foreslås det, at der kan ske 
overdragelse til en forbrugerejet forening, der driver 
elvirksomhed i et helejet datterselskab. 

k. Virksomhedsskatteloven -  udvidet adgang til at æn- 
dre valg af ordning og disponering af overskud 

Forslaget har til formål at fjerne en uhensigtsmæs- 
sighed, idet de gældende regler for valg af virksom- 
hedsordningen, som skal ske inden ligningsfristens 
udløb, er for restriktive i forhold til situationen, hvor 
den skattepligtige først efter udløbet af denne frist op- 
når sikkerhed for, om det er fordelagtigt at anvende 
ordningen. 

Folketingets Ombudsmand har i forbindelse med en 
konkret sag peget på, at de gældende regler forekom 
mindre rimelige i forhold til situationen, hvor den 
skattepligtige først efter udløbet af fristen for valg af 
virksomhedsordning har reel mulighed for at tage stil- 
ling til, om det er fordelagtigt at anvende ordningen. 

Derfor indeholder lovforslaget en mulighed for 
skattepligtige, der driver selvstændig erhvervsvirk- 
somhed, for at ændre dette valg efter ligningsfristens 
udløb, såfremt betingelserne for ændring af den skat- 
tepligtiges skatteansættelse efter skattestyrelseslo- 
vens §§ 34 og 35 er opfyldt, og i det omfang skatte- 
myndighederne foretager en ændring af skatteansæt- 
telsen, der har betydning for valg af virksomhedsord- 
ningen. En tilsvarende mulighed foreslås indført i re- 
lation til kapitalafkastordningen. Det foreslås, at den 
udvidede valgmulighed skal have virkning fra og med 
indkomståret 2002. 

Endelig indeholder lovforslaget en lovfæstelse af 
en tidligere praksis, der gav adgang til at ændre dispo- 
nering af overskud i virksomhedsordningen, såfremt 
den skattepligtige efter selvangivelsesfristens udløb 
får ændret sin skatteansættelse. Det foreslås, at lovfæ- 
stelsen af praksis skal have virkning fra og med ind- 
komståret 2000. Effekten heraf er, at skattepligtige, 
der driver selvstændig erhvervsvirksomhed og anven- 
der virksomhedsordningen, får en kontinuerlig retstil- 
stand, idet praksis blev ophævet med virkning fra og 
med indkomståret 2000. 

/. Rekonstruktion af nødlidende selskaber 
Det foreslås at ændre kursgevinstlovens regler om 

selskabers beskatning af gevinst og tab på gæld, såle- 
des at en konvertering af gælden til aktier eller kon- 
vertible obligationer skattemæssigt behandles på sam- 
me måde som en nedsættelse af gælden. 

Gældsnedsættelse og gældskonvertering repræsen- 
terer forskellige redskaber til opnåelse af samme mål, 
nemlig en rekonstruktion af et nødlidende selskab, 

hvor valg af redskab afhænger af de konkrete omstæn- 
digheder. Skattereglerne bør være indrettet således, at 
de er neutrale i forhold til valg af redskab. Det vil sige, 
at de skattemæssige konsekvenser bør være de sam- 
me, uanset om rekonstruktionen sker gennem en 
gældsnedsættelse eller en gældskonvertering. En lige- 
stilling mellem gældskonvertering og gældsnedsæt- 
telse svarer endvidere til tidligere praksis -  en praksis, 
der blev ændret i 2000, som følge af manglende lov- 
grundlag. 

For selskaber er hovedreglen, at gevinst og tab på 
gæld skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Som 
en undtagelse herfra gælder, at gevinst på gæld til et 
koncernforbundet selskab og gevinst på gæld som føl- 
ge af en akkord ikke skal medregnes. Kursgevinstlo- 
vens regler om beskatning af gevinst på gæld er knyt- 
tet sammen med reglerne i ligningslovens § 15 om be- 
grænsning af underskud som følge af akkord m.m. 
Samspillet mellem de to regelsæt indebærer, at et 
eventuelt fremførselsberettiget underskud kun ned- 
sættes i de situationer, hvor gevinsten er skattefri efter 
kursgevinstloven. Ved gevinst på gæld til koncernfor- 
bundne selskaber er det dog udtrykkeligt fastsat, at der 
ikke skal ske nedsættelse af underskuddet, selv om ge- 
vinsten er skattefri efter kursgevinstloven. 

Reglerne om underskudsbegrænsning omfatter ud 
over gældsnedsættelser også gældskonverteringer, 
idet det udtrykkeligt er fastsat, at en gældsnedsættelse 
sidestilles med hele eller delvis konvertering af gæl- 
den til aktier eller konvertible obligationer. 

Ved en gældsnedsættelse som led i en akkord vil re- 
sultatet blive skattefrihed af gevinsten og nedsættelse 
af et eventuelt underskud. En gældskonvertering, der 
gennemføres som led i en akkord er imidlertid ikke 
omfattet af undtagelsen om skattefrihed af gevinsten, 
men af hovedreglen. Konsekvensen ved en gældskon- 
vertering er dermed den omvendte, nemlig at en ge- 
vinst altid er skattepligtig, og at der ikke sker be- 
grænsning af et eventuelt underskud. 

En underskudsbegrænsning har principielt samme 
virkning som en direkte beskatning. Alligevel kan en 
underskudsbegrænsning ofte være at foretrække frem 
for en kursgevinstbeskatning. Hvorvidt og i hvilket 
omfang en underskudsbegrænsning får betydning vil 
bl.a. afhænge af, om selskabet har underskud, hvor 
stort underskuddet er, og om der opnås skattepligtige 
indkomster, der kunne være nedsat med underskud- 
det. Det skal dog bemærkes, at forskellen mellem en 
kursgevinstbeskatning og en underskudsbegrænsning 
vil blive kraftigt reduceret som følge af forslaget om 
at ophæve 5 års grænsen for fremførsel af underskud, 
jf. lovforslagets § 8, nr. 1-3. 
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Ophævelsen af 5 års grænsen har virkning for un- 
derskud, der opstår i indkomståret 2002 eller senere. 
Der vil således fortsat i en del år fremover kunne opstå 
situationer, hvor en underskudsbegrænsning vil være 
mere fordelagtig end en kursgevinstbeskatning. På 
denne baggrund foreslås det, at gældskonverteringer 
behandles efter de samme regler som gældsnedsættel- 
ser. Det vil sige, at en gevinst der opnås ved en gælds- 
konvertering, der er led i en akkord bliver skattefri, 
mens der indtræder begrænsning af et eventuelt un- 
derskud. Hermed opnås samtidig en harmonisering i 
forhold til reglerne om underskudsbegræsning, hvor 
der er en udtrykkelig sidestillelse mellem gældsned- 
sættelser og gældskonverteringer. 

m. Sideordnede aktiviteter i kooperationsbeskattede 
andelsselskaber, havne og lufthavne 

Havne og lufthavne er betinget skattefritaget efter 
selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Hvis en havn el- 
ler lufthavn udøver såkaldt sideordnet aktivitet, dvs. 
aktiviteter, der ikke medgår til det formål, der betinger 
skattefriheden, fortabes skattefriheden, og alle hav- 
nens eller lufthavnens aktiviteter bliver undergivet 
skattepligt. Der er ikke i praksis taget stilling til 
spørgsmålet om, hvorvidt havne og lufthavne kan be- 
vare deres skattefrihed, såfremt der udøves sideordnet 
aktivitet i et selvstændigt, skattepligtigt datterselskab. 
For at undgå fremtidig tvivl om skattefritagelsens 
rækkevidde, foreslås det at præcisere, at havne og luft- 
havne kan drive sideordnet aktivitet i skattepligtige 
datterselskaber, uden selv at miste skattefriheden. 
Herved sikres, at havne og lufthavne har mulighed for 
at udøve aktiviteter, som er naturligt og tæt knyttet til 
havne- og lufthavnstrafik, og som mest hensigtsmæs- 
sigt drives af havnen eller lufthavnen, men ikke direk- 
te vedrører havne- og lufthavnstrafikken. 

Tilsvarende foreslås det at afklare en usikkerhed om 
rækkevidden af betingelserne for den særlige koope- 
rationsbeskatning af andelsselskaber, jf. selskabsskat- 
telovens § 1, stk. 1, nr. 3. Forslaget vil sikre, at de ko- 
operationsbeskattede selskaber -  gennem selskabsbe- 
skattede (datterselskaber - har mulighed for at drive 
forretning, der ikke opfylder det kooperative formål. 

Efter de gældende regler skal andelsforeninger for 
at være kooperationsbeskattede have til formål at 
fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæs- 
sige interesser gennem deres deltagelse i foreningens 
virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden 
lignende måde. Hvis omsætningen med ikke-medlem- 
mer væsentligt eller længerevarende overskrider 25 
pet. af den samlede omsætning, vil selskabet ikke 
kunne være omfattet af bestemmelsen. Hvis der er ak- 

tiviteter i et selskab, der falder uden for det kooperati- 
ve formål, og som befinder sig i selve andelsselskabet, 
vil det ligeledes medføre, at hele andelsforeningen 
ikke længere kan opretholde kooperationsbeskatnin- 
gen efter § 1, stk. 1, nr. 3, medmindre der er tale om, 
at denne ikke-kooperative aktivitet er et tilfældigt bi- 
produkt af den kooperative virksomhed i selskabet. 

Med forslaget sikres det, at kooperationsbeskattede 
andelsforeninger generelt kan eje aktier/anparter i sel- 
skaber, der ikke opfylder det kooperative formål. 

n. Ændring af indbetalingsfristen i pensionsordninger 
for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende for perso- 
ner medforskudt indkomstår 

Ifølge de gældende regler kan indbetalinger til pen- 
sionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslo- 
vens § 15 A (pensionsordninger for tidligere selv- 
stændigt erhvervsdrivende) fratrækkes i det ind- 
komstår, hvori virksomheden eller en del af denne er 
afstået, hvis indbetalingen sker senest den 1. juli i det 
indkomstår, der følger umiddelbart efter det ind- 
komstår, hvori afståelsen har fundet sted. Sker indbe- 
talingen senere, er der fradragsret i indbetalingsåret. 

Ifølge bemærkningerne til lov nr. 1282 af 20. de- 
cember 2000, hvorved § 15 A blev indsat i pensions- 
beskatningsloven, skulle bestemmelsen om indbeta- 
ling senest den 1. juli muliggøre, at regnskabsførelsen 
vedrørende ophørsåret kan være tilendebragt og den 
skattepligtige fortjeneste opgjort, før indbetalingen 
foretages. 

Hvis den skattepligtige har bagudforskudt ind- 
komstår, kan der dog være nogle tilfælde, hvor der bli- 
ver meget kort tid til opgørelse af fortjenesten m.v., 
eksempelvis hvis indkomståret udløber den 31. maj. 
Indbetalingen skal med den gældende bestemmelse 
ske senest den 1. juli, dvs. kun en måned efter, selv om 
der først skal indgives selvangivelse den 1. juli i det 
efterfølgende kalenderår. 

Med henblik på, at der kan blive bedre tid til opgø- 
relse af fortjenesten m.v. inden indbetalingen, foreslås 
det, at indbetalingsfristen ændres for personer med 
(bagud) forskudt indkomstår, således at den i stedet 
bliver den 1. juli i kalenderåret efter det kalenderår, 
som det forskudte indkomstår, hvori afståelsen er sket, 
træder i stedet for. Ændringen vil samtidig medføre, at 
fristen i praksis kommer til at falde sammen med selv- 
angivelsesfristen for de pågældende personer. 

o. Indberetning vedrørende børsnoterede aktier 
Der foreslås en justering af indberetningspligten for 

børsnoterede aktier, således at depotførerens pligt til 
at indberette udtagelse af aktier fra depotet erstattes 
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med en pligt for værdipapirhandlere til at indberette 
formidlede afståelser af børsnoterede aktier. 

Ved lov nr. 484 af 7. juni 2001, jf. § 1, nr. 1, blev 
depotførerens indberetningspligt vedrørende børsno- 
terede aktier i henhold til skattekontrolloven udvidet. 
Loven indebærer blandt andet, at depotføreren skal 
indberette, hvorvidt der er udtaget aktier fra depotet. 

På baggrund af de indberettede oplysninger anføres 
det på selvangivelsen, at skattemyndighederne har 
modtaget oplysninger om, at der er udtaget aktier fra 
depotet. Indberetningspligten giver således den skat- 
tepligtige et bedre grundlag ved beregning af fortjene- 
ste, og tab, ligesom skattemyndighedernes kontrolmu- 
ligheder forbedres. 

Der vil ikke i alle tilfælde være knyttet skattemæs- 
sige konsekvenser til de oplysninger, depotføreren 
indberetter om udtagelse af aktier fra depotet. Således 
vil f.eks. overflytning af aktier fra et depot til et andet 
være omfattet af depotførerens indberetningspligt, 
hvorimod dispositionen ikke vil udløse avancebeskat- 
ning. 

Angivelsen på selvangivelsen af samtlige udtagel- 
ser af aktier fra depotet kan medføre usikkerhed hos 
investorerne og som følge heraf et unødigt stort antal 
henvendelser til skattemyndighederne og rådgivere. 
På denne baggrund foreslås det, at der i stedet for den 
eksisterende indberetningspligt vedrørende udtagelse 
af aktier fra depotet pålægges værdipapirhandlere 
pligt til at foretage indberetning om formidlede afstå- 
elser af børsnoterede aktier. En sådan ændring er i 
overensstemmelse med et forslag fra Finansrådet. 

Forslaget indebærer, at værdipapirhandleren skal 
foretage indberetning om salg af børsnoterede aktier 
med oplysning om aktiens identitet, afståelsestids- 
punktet samt afståelsessummen. Depotførerens indbe- 
retningspligt vedrørende børsnoterede aktier opret- 
holdes i øvrigt således, at depotføreren fortsat skal 
foretage indberetning om kursværdien ultimo året 
samt udbytte af de deponerede aktier. 

På baggrund af oplysningerne fra værdipapirhand- 
leren kan det på selvangivelsen anføres, at skattemyn- 
dighederne har modtaget oplysninger om, at der er 
sket afståelse af børsnoterede aktier. 

Told- og Skattestyrelsen vil endvidere give skatte- 
yderen adgang til de oplysninger, der indberettes af 
værdipapirhandleren, via internettet. Oplysningerne 
kan således, sammen med oplysningerne fra depotfø- 
reren, der ligeledes vil være tilgængelige på internet- 
tet, understøtte skatteyders beregning af gevinst og 
tab. 

p. Lettere omsætning af investeringsbeviser i »PAL- 
investeringsforeninger«. 

Akkumulerende investeringsforeninger fik ved lov 
nr. 1294 af 17. december 2000 mulighed for under 
visse betingelser at være skattepligtige efter selskabs- 
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Sådanne foreninger er 
reelt ikke selskabsskattepligtige af indtægterne, og der 
sker således alene beskatning af selve formueafkastet 
af investeringsbeviset. 

En af betingelserne for den lempelige beskatning 
er, at investeringsforeningen udelukkende optager 
medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsaf- 
kastbeskatningsloven, eller pengeinstitutter, der be- 
skattes efter lagerprincippet i aktieavancebeskat- 
ningslovens § 3, stk. 4. 

Muligheden for, at lagerbeskattede pengeinstitutter 
kan ligge inde med en handelsbeholdning af investe- 
ringsforeningsbeviser, blev indført, fordi det ville 
vanskeliggøre omsætningen, hvis pengeinstitutterne 
udelukkende kunne optræde som formidlere. 

Det foreslås, at fondsmæglerselskaber på samme 
betingelser som pengeinstitutter kan være medlemmer 
af sådanne »PAL-investeringsforeninger«. Fonds- 
mæglerselskaber vil derved også få mulighed for at 
ligge inde med en handelsbeholdning af sådanne inve- 
steringsbeviser, hvis selskaberne er lagerbeskattede 
efter aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4. 

En række -  især mindre -  pengeinstitutter kan ikke 
være medlemmer af »PAL-investeringsforeninger«, 
fordi de er realisationsbeskattede og ikke lagerbeskat- 
tede. For også at give disse pengeinstitutter mulighed 
for at være medlemmer af »PAL-investeringsforenin- 
gen«, foreslås det, at næringsskattepligtige efter aktie- 
avancebeskatningsloven far mulighed for en isoleret 
lagerbeskatning af disse særlige investeringsbeviser 
og beskatning efter realisationsprincippet af øvrige 
aktier m.v. 

Det er en betingelse for, at investeringsforeningen 
kan opnå den lempelige beskatning efter selskabsskat- 
telovens § 1, stk. 1, nr. 6, at investeringsforeningen, 
pengeinstituttet eller fondsmæglerselskabet ikke sæl- 
ger investeringsbeviser til investorer, som ikke kan 
være medlemmer af foreningen -  eksempelvis til en 
person, der ikke er skattepligtig efter pensionsafkast- 
beskatningsloven af afkastet fra investeringsbeviset. 
Sker dette, overgår investeringsforeningen til almin- 
delig skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, 
nr. 5 a. 

Denne skattemæssige konsekvens for investerings- 
foreningen kan i visse tilfælde virke urimelig hård. 
Det foreslås derfor, at der indføres en dispensations- 
adgang, således at skatteministeren kan tillade at inve- 
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steringsforeningen kan opretholde den lempelige be- 
skatning, selv om der ved en hændelig fejl sælges et 
investeringsbevis til en investor uden for den tilladte 
medlemskreds. 

Provenumæssige konsekvenser 

Samlet skønnes lovforslaget at medføre et prove- 
nutab på ca. 50 mill. kr. for indkomståret 2002 og ca. 
70 mill. kr. for indkomståret 2003. Finansårsvirknin- 
gen i 2002 skønnes til et provenutab på ca. 50 mill. kr. 
inkl. de elementer af lovforslaget, hvor det ikke har 
været muligt at kvantificere provenutabet, men hvor 
det formodes at være begrænset. 

Forslaget om ophævelse af tidsbegrænsningen for 
fremførsel af underskud og tab vil først have provenu- 
virkning fra og med indkomståret 2008. 

Provenuvirkningen af forslagets enkelte elementer 
er belyst nedenfor. 

a. Ophævelse af tidsbegrænsning for fremførsel af un- 
derskud og tab 

Tidsbegrænsningen for fremføring af underskud 
foreslås ophævet med virkning for underskud og tab, 
der opstår fra og med indkomståret 2002. Provenu- 
virkningen af lovforslaget vil således tidligst vise sig 
fra og med indkomståret 2008. 

Det er forbundet med betydelig usikkerhed at skøn- 
ne over provenuvirkningen af forslaget. 

For det første vil udnyttelsen af underskud afhænge 
af den generelle økonomiske udvikling i de kommen- 
de år, herunder hvor stor en del af underskuddene, der 
vil bortfalde som følge af konkurser og andet ophør. 
Hertil kommer for det andet manglen på statistiske 
oplysninger. 

Der foreligger kun i begrænset omfang oplysninger 
om uudnyttede underskud fra tidligere år. Der er ingen 
tilgængelige oplysninger om størrelsen af uudnyttede 
underskud for selskaber. Uudnyttede underskud for 
personer registreres i et særskilt register i Told- og 
Skattestyrelsen. Der er dog hverken for personer eller 
selskaber oplysninger om, hvor stor en del af disse un- 
derskud, der bortfalder som følge af konkurs og lig- 
nende. 

Det er formodningen, at størsteparten af underskud 
i de større selskaber udnyttes eller bortfalder som føl- 
ge af konkurs eller lignende, inden de falder for tids- 
begrænsningen. Underskud, der ikke har kunnet ud- 
nyttes, ligger antageligt i de mindre selskaber og hos 
selvstændigt erhvervsdrivende personer. 

For de seneste 5 indkomstår har det gennemsnitlige 
årlige underskud for selskaber udgjort ca. 21,8 mia. 
kr., og det tilsvarende årlige underskud for personer 
ca. 1,1 mia. kr., jf. oversigten. 

Underskud i skattepligtig indkomst for selskaber og personer. 1996 - 2000. 

År Selskaber Personer 

Antal Mill. kr. Antal Mill. kr. 

1996 18.300 16.800 17.700 590 

1997 19.200 24.350 17.200 815 

1998 21.100 18.470 18.100 1.275 

1999 24.500 21.400 19.400 1.405 

2000 28.500 28.200 21.500 1.385 

Gennemsnit for perioden 22.300 21.800 18.100 1.100 

Hvis det antages, at ophævelsen af tidsbegrænsningen 
for fremførsel af underskud medfører en ekstra udnyt- 
telse af de opståede underskud på 5 pet., og at under- 
skuddene i 2002 svarer til gennemsnittet for de sene- 
ste 5 år, vil det samlede provenutab vedr. underskud 
opstået i 2002 udgøre ca. 350 mill. kr., hvoraf ca. 325 
mill. kr. vedrører selskaber og de resterende ca. 25 
mill. kr. personer. 

Provenutabet vil udløses i 2008 og de følgende år i 
takt med, at underskuddet kan udnyttes. Den kommu- 
nale andel skønnes til ca. 75 mill. kr. 

Der er ingen provenuvirkning af forslaget i årene 
2002-2007, hvor underskud og tab opstået senest i 
2002 også efter gældende regler kan fremføres. 

For kulbrinteindvindingsselskaber, Storebæltsbro- 
en samt Øresundsbroen vil ophævelsen af tidsbe- 
grænsningen på 15 år for underskudsfremførsel først 
få virkning tidligst fra og med 2018. Der er ikke hol- 
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depunkter for at skønne over provenuvirkningen fra 
og med 2018. 

I ovenstående skøn er ikke taget særskilt hensyn til 
kildeartsbegrænsede tab. De vurderes at være af bety- 
deligt mindre omfang end underskuddene i skatteplig- 
tig indkomst, og antages at kunne rummes i usikker- 
heden på de 350 mill. kr. 

b. Nedsættelse af kravet til ejerandel for selskabers 
modtagelse af skattefrie udbytter 

Nedsættelsen af kravet til ejerandel fra 25 pet. til 20 
pet. for at selskaber kan modtage skattefrie dattersel- 
skabsudbytter, skønnes at medføre et umiddelbart 
provenutab på 50 mill. kr. årligt, hvoraf den kommu- 
nale andel udgør ca. 7 mill. kr. årligt. 

Reduktionen af beskatningen øger isoleret set sel- 
skabernes overskud efter skat, hvilket medfører højere 
aktiekurser. For pensionssektoren er aktiekursstignin- 
gerne PAL-skattepligtig efter lagerprincippet, således 
at der fremkommer et engangsprovenu til staten på 
skønsmæssigt 15 mill. kr. i 2002. Det samlede prove- 
nutab i indkomståret 2002 skønnes således til 35 mill. 
kr. Finansårsvirkningen i 2002 skønnes også at andra- 
ge ca. 35 mill. kr. 

I 2003 er der stort set ingen modgående provenu- 
virkning, således at provenutabet skønnes til 50 mill. 
kr. 

På langt sigt fremkommer der tillige et merprovenu 
fra de øvrige aktionærer i takt med, at det øgede over- 
skud afsætter sig som større avancer og større udbyt- 
ter. Merindtægten herfra skønnes at andrage ca. 10 
mill. kr. årligt. Dermed skønnes forslagets årlige vari- 
ge virkning til et provenutab på ca. 40 mill. kr. årligt. 

c. Ophævelse af grænsen for kontant betaling ved 
skattefrie omstruktureringer 

Forslaget om ophævelse af kravet om, at kontant 
vederlæggelse maksimalt må udgøre 10 pet., vil kun- 
ne indebære en større anvendelse af kontant vederlæg- 
gelse ved omstruktureringer. Da den kontante veder- 
læggelse beskattes umiddelbart i forbindelse med om- 
struktureringen, indebærer en øget anvendelse af kon- 
tant vederlæggelse en fremrykning af beskatningstids- 
punktet. 

På den anden side kan ophævelse af pro rata-reglen 
ved spaltninger indebære en udskydelse af beskat- 
ningstidspunktet i situationer, hvor ejerandelen æn- 
dres i forbindelse med spaltningen. 

Samlet skønnes de provenumæssige konsekvenser 
af forslaget derfor at være begrænsede. 

d. Udvidelse af kapitalafkastordningen for aktier og 
anparter 

Forslaget vil medføre et provenutab, som vutderes 
at blive af begrænset størrelse, da anvendelsen af ka- 
pitalafkastordningen næppe vil blive udvidet væsent- 
ligt. Det er herved langt til grund, at selskabsstruktu- 
ren uden lovændringen i vidt omfang ville blive til- 
passet, således at den gældende ordning ville kunne 
anvendes. 

e. Objektivering af CFC-reglerne 

Det er forbundet med stor usikkerhed at skønne 
over de provenumæssige konsekvenser af forslaget. 
Dette skyldes hovedsageligt mangel på tilgængelige 
statistiske oplysninger for den udenlandske skattean- 
sættelse. 

Det vurderes rent skønsmæssigt, at den foreslåede 
objektivering af reglerne for, hvornår skatten i udlan- 
det er væsentligt lavere end her i landet kun i beske- 
dent omfang vil påvirke kredsen af selskaber m.v., 
som er omfattet af CFC-beskatningen. 

Dispensationsadgangen vedr. CFC-beskatning for 
datterselskaber, der driver forsikrings- eller bankvirk- 
somhed i udlandet, vil kunne lempe beskatningen for 
visse af de berørte moderselskaber. Dog må det anta- 
ges, at kun ganske få selskaber vil blive berørt, og at 
det årlige provenutab derfor er begrænset. 

Samlet skønnes, at provenuvirkningen af forslaget 
er ganske begrænset. 

f  Dispensation forfristfor skattefri aktieombytninger 

Forslaget om dispensationsadgang for fristen på 6 
måneder for gennemførelse af skattefri aktieombyt- 
ning skønnes ikke at have nævneværdige provenu- 
mæssige konsekvenser, da fristen ikke skønnes at 
have betydning for omfanget af skattefri aktieombyt- 
ninger. , 

g. Lettere omstrukturering af brugsforeninger 

Forslaget om, at brugsforeninger skal kunne anven- 
de reglerne om tilførsel af aktiver i fusionsskatteloven 
indebærer, at disse fremover vil kunne omstrukturere 
sig skattefrit uden først at skulle omdanne sig til aktie- 
eller anpartsselskaber. 

Der er med forslaget tale om et supplement til de al- 
lerede gældende regler for at kunne omdanne sig skat- 
tefrit. Forslaget vurderes ikke at have provenumæssi- 
ge konsekvenser. 

Det foreslås endvidere, at brugsforeninger kan få 
skattemæssig fradragsret for dividende og bonus m.v. 
til medlemmerne, også selv om foreningens omsæt- 
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ning med medlemmerne sker indirekte gennem datter- 
selskaber. 

Det må antages, at dividende- og bonussystemer sø- 
ges omlagt til f.eks. straksrabat m.v. i det omfang vi- 
dereførelse af disse systemer medfører en skattebe- 
lastning for brugsforeningerne, hvis der ikke indføres 
fradragsret for udlodninger mv. Forslaget sikrer såle- 
des reelt, at dividende og bonussystemer kan finde an- 
vendelse også når en brugsforening drives på kon- 
cernform. Det indebærer, at der ikke er provenumæs- 
sige konsekvenser heraf. 

h. Afskrivninger på immaterielle rettigheder 

Med forslaget om udvidet adgang til at afskrive ret- 
tigheder over en kortere periode end 7 år gives der af- 
kald på merprovenuet fra den utilsigtede skærpelse, 
der skete i forbindelse med revisionen af afskrivnings- 
loven i 1998. 

i. Justering af tillægs- og rentereglerne i selskabsskat- 
teloven 

Forslaget om at ophæve loftet over hvor store be- 
løb, der kan betales rentegodtgørelse af ved udbeta- 
ling af overskydende skat, vil medføre et provenutab i 
form af øgede rentegodtgørelsesbeløb. 

For indkomstårene 1997 - 1999 skønnes det, at der 
i gennemsnit blev udbetalt overskydende skat på 750 
mill. kr. årligt, hvor der ikke blev beregnet rentegodt- 
gørelse som følge af loftet. Dette svarer til et godtgø- 
relsesbeløb på knap 50 mill. kr. årligt. 

Godtgørelsesprocenten var 7 pet. i indkomståret 
1997, 6 pet. i 1998 og 1999 og er fra 2000 nedsat til 4 
pct. 

Fordelen ved at foretage acontoindbetalinger, der 
året efter udbetales som overskydende skat inkl. ren- 
tegodtgørelse, er derfor faldet fra 7 -  8 pet. p.a. til godt 
4 pet. p. a. opgjort som den årlige rente før skat. Der 
kan derfor forventes større forsigtighed hos selskaber- 
ne i forbindelse med acontobetalinger. 

Under antagelse af, at niveauet for overskydende 
skat, hvor der ikke beregnes rentegodtgørelse under 
gældende regler, fremover ville have været i størrel- 
sesordenen 250 mill. kr., kan ophævelsen af loftet 
skønnes at medføre et årligt provenutab på ca. 10 mill. 
kr. ved den gældende rentegodtgørelsessats på 4 pet. 

Provenutabet vil indtræde fra og med 2002, idet 
lovforslaget har virkning fra og med indkomståret 
2001 med afregning af restskat og overskydende skat 
i 2002. Finansårsvirkningen skønnes til ca. 10 mill. kr. 
i 2002, og der er ingen virkning for de kommunale 
skatter. 

Forslaget om ændring af renteberegningsreglerne 
ved ansættelsesændringer, der resulterer i opkrævning 
af restskat, vil medføre, at der ikke længere vil blive 
opkrævet rente for forfaldsmåneden. Med nogen usik- 
kerhed kan provenutabet herved anslås til ca. 2 mill. 
kr. årligt fra og med 2003.1 finansåret 2002, hvor for- 
slaget har virkning for ansættelsesændringer efter 1. 
juli, skønnes provenutabet til 1 mill. kr. Der er ingen 
virkning for de kommunale skatter. 

j. Forbedrede omstruktureringsmuligheder for elsel- 
skaber 

Forslaget om justering af skattepligtbestemmelser- 
ne for kommunernes elnæringsvirksomhed har til for- 
mål at fastholde at al kommunal el-aktivitet er skatte- 
pligtig, således som det var tilsigtet med elreformafta- 
len, jf. lov nr. 452 af 31. maj 2000. Forslaget har såle- 
des ikke provenumæssige konsekvenser. 

Forslaget om at give mulighed for skattefrit at fore- 
tage en vederlagsfri overførsel af en forbrugerejet el- 
forsyningsvirksomhed til en anden forbrugerejet el- 
forsyningsvirksomhed vil -  i overensstemmelse med 
intentioneme i elreformaftalen -  lette sådanne over- 
førsler, idet de nuværende skatteregler må antages at 
være til hinder herfor. Der skønnes at være et meget 
begrænset provenutab forbundet hermed. 

k. Virksomhedsskatteloven -  udvidet adgang til at æn- 
dre valg af ordning og disponering af overskud 

Forslaget om, at den skattepligtige i særlige situati- 
oner far mulighed for efterfølgende at ændre valget, 
om hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes, 
skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige 
konsekvenser. 

Lovfæstelsen af den tidligere anvendte praksis ved- 
rørende ændringer i hensættelser til senere hævning i 
forbindelse med ansættelsesændringer har ikke prove- 
numæssige konsekvenser. 

1. Rekonstruktion af nødlidende selskaber 

Forslaget om, at der ved konvertering af gæld til ak- 
tier skal ske underskudsbegrænsning i stedet for kurs- 
gevinstbeskatning, kan i nogle få situationer medføre, 
at underskud forynges, således at risikoen for at de 
forældes som følge af 5 års begrænsningen i fremfø- 
relsesadgangen reduceres. Dette kan medføre et me- 
get begrænset provenutab i årene frem til 2008, hvor 
5 års begrænsningen som foreslået ikke længere har 
virkning. 
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m. Sideordnede aktiviteter i kooperationsbeskattede 
andelsselskaber, havne og lufthavne 

Forslaget om at lufthavne og havne kan bevare 
skattefriheden vedr. selve driften af havnen og luft- 
havnen, når sideordnede aktiviteter udskilles i et selv- 
stændigt skattepligtigt datterselskab, er en præcise- 
ring af gældende ret. Forslaget har derfor ingen prove- 
numæssige konsekvenser. 

Lovfæstelsen af den hidtidige praksis vedrørende 
kooperationsbeskattede selskabers drift af aktiviteter 
uden for det kooperative formål i selskabsbeskattede 
datterselskaber har ingen provenumæssige konse- 
kvenser. 

n. Ændring af indbetalingsfristen i pensionsordninger 
for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende for perso- 
ner medforskudt indkomstår 

Forslaget om, at indbetalingsfristen for de særlige 
pensionsordninger for tidligere selvstændigt er- 
hvervsdrivende lempes for personer med bagud for- 
skudt indkomstår, har ikke provenumæssige konse- 
kvenser i forhold til det tilsigtede med lovgivningen 
fra efteråret 2000. 

o. Indberetning vedrørende børsnoterede aktier 
Overflytningen af indberetningspligten vedrørende 

børsnoterede aktier fra depotføreren til værdipapir- 
handleren skønnes ikke at have provenumæssige kon- 
sekvenser. 

p. Lettere omsætning af investeringsbeviser i »PAL- 
investeringsforeninger«. 

Forslaget om justering af reglerne om akkumule- 
rende investeringsforeninger, der udelukkende hen- 
vender sig til pensionsafkastskattepligtige, hvorefter 
også fondsmæglerselskaber og realisationsbeskattede 
pengeinstitutter kan optages som medlem af sådanne 
foreninger og dermed tillades at eje en handelsbehold- 
ning af beviser i disse, har ikke provenumæssige kon- 
sekvenser. Heller ikke den foreslåede dispensations- 
bestemmelse har provenumæssige konsekvenser. 

Administrative konsekvenser for stat, amter og 
kommuner 

Forslaget om ophævelse af tidsbegrænsningen for 
fremførsel af underskud og tab skønnes at medføre en- 
gangsudgifter i Told- og Skattestyrelsen på 10,4 mio. 
kr. til edb-tilretninger og information. Forslaget skøn- 
nes at medføre årlige driftsudgifter på 240.000 kr. og 
en belastning på 8 årsværk på selskabsskatteområdet. 
Dertil kommer en øget belastning på personskatteom- 
rådet. 

Det skønnes, at den del af lovforslaget, der vedrører . 
CFC-beskatning, indebærer engangsudgifter på 
600.000 kr. til edb-tilretning og information. 

Ændringerne af renteberegningsreglerne ved an- 
sættelsesændringer af selskaber indebærer en mindre 
administrativ lettelse for skattemyndighederne, idet 
der ikke længere skal ske en tilbagebetaling af rente, 
hvor betalingen sker i en måned tidligere end forfalds- 
dagen. Ændringen af tillægs- og rentereglerne vil 
medføre engangsudgifter på 0,7 mill. kr. i forbindelse 
med tilretning af edb-systemer. 

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 

Lovforslaget udmønter en række af skatteforslage- 
ne i Regeringens konkurrenceevnepakke. Skattelettel- 
serne er målrettede og sættes ind på områder, hvor er- 
hvervslivet har ønsket det. 

Lovforslaget vil gøre det lettere for erhvervslivet at 
foretage hensigtsmæssige omstruktureringer og mo- 
derniseringer af virksomheden, uden at det far negati- 
ve skattemæssige konsekvenser for den enkelte virk- 
somhed. Endvidere vil lovforslaget lette de admini- 
strative omkostninger for virksomhederne, idet nogle 
af elementerne i lovforslaget forenkler og tydeliggør 
reglerne. 

Ændringen af rente- og tillægsreglerne for selska- 
ber sikrer bl.a., at der fuldt ud betales godtgørelse af 
overskydende skat, hvilket indebærer en økonomisk 
lettelse for erhvervslivet. 

Den lavere grænse for skattefri datterselskabsud- 
bytter medfører både skattelettelser for erhvervslivet 
og bedre muligheder for hensigtsmæssige omstruktu- 
reringer. 

Forslagene om lettere omstrukturering af brugsfor- 
eninger og udvidelsen af kapitalafkastordningen inde- 
bærer, at virksomhedernes valg af struktur i mindre 
grad bliver afhængig af skattereglerne. 

Ophævelsen af tidsbegrænsningen for fremførsel af 
underskud og tab vurderes at medføre en økonomisk 
lettelse for erhvervslivet, navnlig for virksomheder 
med stærkt svingende indtægter og forskningstunge 
virksomheder. 

Administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Lovforslaget vil samtidig med fremsættelsen blive 
sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik 

I på en nærmere redegørelse for lovforslagets admini- 
strative konsekvenser for erhvervslivet. Den nedenfor 
anførte vurdering af lovforslagets administrative kon- 
sekvenser for erhvervslivet er derfor baseret på Skat- 
teministeriets egne skøn. 
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Forslaget om ophævelse af tidsbegrænsningen for 
fremførsel af underskud og tab vurderes overvejende 
at betyde en administrativ lettelse for erhvervslivet, 
idet virksomhederne ikke længere skal holde rede på, 
i hvilket år et givet underskud er opstået. Forslaget 
medfører dog også en mindre administrativ byrde, da 
der lovfæstes en selvangivelsespligt for kildeartsbe- 
grænsede underskud og tab, hvilket ikke er tilfældet 
med den gældende retstilstand. 

Objektiveringen af reglerne for CFC-beskatning vil 
ikke medføre en forøgelse af de administrative byrder, 
idet CFC-opgørelser ikke skal foretages i de tilfælde, 
hvor moderselskabet er sikker på, at datterselskabet 
ikke er omfattet af reglerne, fordi beskatningen af dat- 
terselskabet er højere end % af, hvad beskatningen vil- 
le være i Danmark. Det vurderes derfor, at CFC-opgø- 
relseme kun vil skulle foretages af moderselskaber, 
der allerede efter gældende regler skal vurdere, om 
deres datterselskab er omfattet af CFC-reglerne. Ob- 
jektiveringen medfører, at tvivlen fjernes og der opnås 
herved større retssikkerhed. 

Forslaget vedrørende indberetning om afståelse af 
børsnoterede aktier indebærer en ændring af finans- 
sektorens indberetningspligt derved, at depotførerens 
pligt til at foretage indberetning om udtagelse af aktier 
fra depotet erstattes med en pligt for værdipapirhand- 
leren til at foretage indberetning om formidlede afstå- 
elser af børsnoterede aktier. 

De oplysninger, der skal indberettes efter forslaget, 
er i forvejen tilgængelige i virksomhederne, men sel- 
ve indberetningen vil medføre administrative konse- 
kvenser for værdipapirhandlerne, der dog modsvares 
af administrative lettelser for depotførerne. Endvidere 
vil der i vidt omfang være tale om, at den indberet- 
ningspligtige forbliver den samme, idet depotføreren 
og værdipapirhandleren ofte er identiske. De foreslå- 
ede ændringer er i overensstemmelse med et forslag 
fra Finansrådet. 

Miljømæssige konsekvenser 

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 

Administrative konsekvenser for borgerne 

Ophævelsen af tidsbegrænsningen for fremførsel af 
underskud og tab indebærer, at underskud kun skal 
opgøres på én saldo, hvormed borgerne ikke længere 
skal holde rede på i hvilket år, et underskud er opstået. 
Til gengæld vil selvangivelsespligten vedrørende kil- 
de artsb egræns ede underskud og tab indebære en vis 
ekstra administration, idet denne forpligtelse ikke ek- 
sisterer i dag. 

Den foreslåede ændring af indberetningspligten 
vedrørende børsnoterede aktier medfører, at det på 
selvangivelsen kan anføres, at skattemyndighederne 
har modtaget oplysninger om, at der er sket afståelse 
af børsnoterede aktier, frem for, som efter den eksiste- 
rende indberetningsordning, en angivelse af, at der er 
udtaget aktier fra skatteyders depot. 

Forholdet til EU-retten 

Den foreslåede ophævelse af pro rata-kravet ved 
spaltninger og ophævelsen af kravet om, at den kon- 
tante betaling ved en skattefri fusion, spaltning eller 
aktieombytning maksimalt kan udgøre 10 pet. af vær- 
dien af de modtagne aktier, er ændringer af regler ind- 
ført ved lov nr. 219 af 3. april 1992, hvorved fusions- 
direktivet (90/434/EØF) og moder-/datterselskabsdi- 
rektivet (90/43 5/EØF) blev implementeret i dansk ret. 

Forslaget indeholder således bestemmelser, der 
gennemfører dele af rådets direktiv nr. 90/434 og dele 
af rådets direktiv nr. 90/435. Begge direktiver er mini- 
mumsdirektiver, og der er derfor ikke noget til hinder 
for, at der indføres lempeligere regler, end direktivet 
kræver. 
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Sammenfatning af økonomiske konsekvenser og administrative konsekvenser. 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser Indkomstårsvirkning: 
for stat, amter og kommuner Provenutab på ca. 50 mill. kr. i 

2002. 
Provenutab på ca. 70 mill. kr. i 
2003. 
Finansårsvirkning: 
Provenutab på ca. 50 mill. kr. i 
2002. 

Ophævelsen af tidsbegrænsningen 
for fremførsel af underskud og tab 
har ikke provenumæssige konse- 
kvenser før fra og med år 2008, 
hvor der udløses et årligt prove- 
nutab på skønsmæssigt 350 mill. 
kr. vedrørende underskud opstået 
fra og med år 2002. 

Administrative konsekvenser Ændringen af tillægs- og renteregler- Lovforslaget skønnes at medføre 
for stat, amter og kommuner ne indebærer en mindre administrativ engangsudgifter i Told- og Skatte- 

lettelse for skattemyndighederne. styrelsen på 11,7 mio. kr. til edb- 
tilretninger og information. Dertil 
kommer 8 årsværk på selskabs- 
skatteområdet og årsværk på per- 
sonskatteområdet. 

Økonomiske konsekvenser Lovforslaget udmønter en række af 
for erhvervslivet skatteforslagene i Regeringens kon- 

kurrenceevnepakke. Skattelettelserne 
er målrettede og sættes ind på områ- 
der, hvor erhvervslivet har ønsket det. 

Lovforslaget vil gøre det lettere for er- 
hvervslivet at foretage hensigtsmæssi- 
ge omstruktureringer og modernise- 
ringer af virksomheden, uden at det 
får negative skattemæssige konse- 
kvenser for den enkelte virksomhed. 
Endvidere vil lovforslaget lette de ad- 
ministrative omkostninger for virk- 
somhederne, idet nogle af elementer- 
ne i lovforslaget forenkler og tydelig- 
gør reglerne. 
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Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

Administrative konsekvenser Underskud skal kun opgøres på én sal- Selvangivelsespligt vedrørende 
for erhvervslivet do, hvorved erhvervslivet ikke længe- kildeartsbegrænsede underskud og 

re skal holde rede på i hvilket år, et gi- tab vil betyde en vis ekstra admini- 
vent underskud er opstået. stration, idet denne forpligtelse 
Forslaget vedrørende indberetning om ikke består i dag. 
børsnoterede aktier indebærer, at de- 
potførerens pligt til at indberette om 
udtagelse af aktier fra depotet erstattes 
med en pligt for værdipapirhandleren 
til at indberette formidlede afståelser 
af børsnoterede aktier. De administra- 
tive konsekvenser for værdipapir- 
handlerne ved indberetningen mod- 
svares af administrative lettelser for 
depotførerne. Ændringen er i overens- 
stemmelse med et forslag fra Finans- 
rådet. 

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen 

Administrative konsekvenser Ophævelsen af tidsbegrænsningen for Selvangivelsespligt vedrørende 
for borgerne fremførsel af underskud og tab inde- kildeartsbegrænsede underskud og 

bærer, at underskud kun skal opgøres tab vil betyde en vis ekstra admini- 
på én saldo, hvormed borgerne ikke stration, idet denne forpligtelse 
længere skal holde rede på i hvilket år, ikke består i dag. 
et underskud er opstået. 
Ændringen af indberetningspligten 
vedrørende børsnoterede aktier med- 
fører, at det på selvangivelsen kan an- 
føres, at skattemyndighederne har 
modtaget oplysninger om, at der er 
sket afståelse af børsnoterede aktier. 

Forholdet til EU-retten Forslaget ændrer bestemmelser, der gennemfører dele af fusionsdirektivet 
(90/434/EØF) og moder-/datterselskabsdirektivet (90/434/EØF). 

Høring 
En del af de forslag, der er indeholdt i lovforslaget 

har været i ekstern høring i efteråret 2001. Det samle- 
de lovforslag sendes på (fornyet) ekstern høring sam- 
tidig med fremsættelsen. 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Til nr. 1 
Afskrivningslovens § 40, stk. 2, omhandler afskriv- 

ning af anskaffelsessummen for en række immateriel- 
le aktiver. 

Som hovedregel kan anskaffelsessummen for disse 
aktiver afskrives fra og med aftaleåret med indtil 1/7 
årligt. Hovedreglen finder dog ikke anvendelse for 
immaterielle aktiver (rettigheder), som er beskyttet ef- 
ter f.eks. ophavsretsloven, patentloven eller lignende 

love, og som erhverves på et tidspunkt, hvor den reste- 
rende beskyttelsesperiode er mindre end 7 år. 

For disse afskrivninger erstattes satsen på 1/7 med 
en sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskri- 
ves med lige store beløb over den resterende beskyt- 
telsesperiode på aftaletidspunktet. Ved erhvervelse af 
f.eks. en patentret på et tidspunkt, hvor den resterende 
beskyttelsesperiode efter patentloven er 4 år, vil er- 
hververen således være berettiget til at afskrive an- 
skaffelsessummen med indtil 25 pet. årligt. Retten til 
at afskrive gælder alene så længe, aktivet (rettighe- 
den) eksisterer. 

Imidlertid omfatter denne formulering ikke erhver- 
velsen af en rettighed, som er erhvervet for en tidsbe- 
grænset periode under 7 år, og som samtidig ikke er de 
sidste år af beskyttelsesperioden, jf. ordlyden »reste- 
rende beskyttelsesperiode«. Denne formulering refe- 
rerer til rettighedens civilretlige beskyttelsesperiode, 
f.eks. lov om ophavsret, hvor beskyttelsesperioden er 
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70 år og ikke til den resterende periode af den »ind- 
købte periode«. 

Konsekvensen heraf er, at anskaffelsessummen 
ved erhvervelse af denne form for tidsbegrænset ret- 
tighed skal afskrives efter hovedreglen i afskriv- 
ningslovens § 40, stk. 2, 1. pkt. Herefter kan rettighe- 
dens anskaffelsessum fra og med aftaleåret afskrives 
med indtil 1/7 årligt, idet afskrivningsperioden er 7 
år. Afskrivningsretten bortfalder imidlertid ved be- 
skyttelsesperiodens udløb, og der er ikke fradragsret 
for et eventuelt uafskrevet restbeløb, som måtte hen- 
stå på dette tidspunkt. I eksemplet med 4 års løbetid 
vil der herefter opstå et tab, bestående af forskellen 
på anskaffelsessummen med fradrag af samtlige fore- 
tagne afskrivninger, som alene er foretaget med en 
sats på indtil 1/7 af anskaffelsessummen i 4 år. Denne 
skattemæssige forskelsbehandling er ikke hensigts- 
mæssig og har i øvrigt ikke været tilsigtet. 

Situationen kan illustreres med et eksempel. En ret- 
tighed er beskyttet efter lov om ophavsret i 70 år. I år 
20 erhverves retten for en rådighedsperiode på 3 år. 
Efter de nugældende regler har erhververen ret til at 
afskrive anskaffelsessummen med 1/7 i hvert af de 3 
år. Efter 3 år har erhververen afskrevet 3/7 af anskaf- 
felsessummen og har ikke ret til fradrag for restbelø- 
bet. Med de foreslåede ændringer vil erhververen 
kunne afskrive med 1/3. pr år. Selvom et afskrivnings- 
berettiget aktiv erhverves for en kortere periode end 
den civilretlige beskyttelsesperiode, vil erhververen 
således kunne fordele afskrivninger over rådighedspe- 
rioden. 

Den skattemæssige forskelsbehandling er frem- 
kommet ved en ælidret formulering af bestemmelsen, 
da man ved revisionen af afskrivningsloven i 1998, jf. 
lov nr. 433 af 26. juni 1998, overførte reglerne i lig- 
ningslovens § 16 F, stk. 2, til afskrivningsloven. 

På den baggrund foreslås det at ændre afskrivnings- 
lovens § 40, stk. 2, 3. pkt., således at afskrivningssat- 
sen er den samme ved erhvervelse af tidsbegrænsede 
rettigheder under 7 år, uanset om rettigheden erhver- 
ves midt i beskyttelsesperioden eller op til beskyttel- 
sesperiodens udløb. 

Til §2 

Til nr. 1 og 3 
Tab ved afståelse af aktier, som har været ejet i min- 

dre end 3 år, kan, når en eventuel fortjeneste ville bli- 
ve beskattet efter aktieavancebeskatningslovens § 2, 
stk. 1, kun fradrages i fortjeneste på andre aktier, som 
afstås inden 3 år efter erhvervelsen, og som er skatte- 
pligtig efter § 2, stk. 1. Tab ved afståelse af sådanne 
aktier kan således ikke fradrages i anden skattepligtig 

indkomst, heller ikke i skattepligtig indkomst fra af- 
ståelse af andre aktier end aktier, der beskattes efter 
§2, stk. 1. 

I det omfang tab ved afståelse af aktier efter mindre 
end 3 års ejertid overstiger fortjeneste ved anden til- 
svarende aktieafståelse, kan det overskydende tab 
overføres til fradrag i en ægtefælles nettofortjeneste 
ved afståelse af aktier efter mindre end 3 års ejertid 
under forudsætning af, at ægtefællerne er samlevende 
ved indkomstårets slutning. Kan et tab ved aktieafstå- 
else, der kan modregnes, ikke rummes i fortjeneste 
ved afståelse af andre aktier efter mindre end 3 års 
ejertid eller i ægtefællens nettofortjeneste ved tilsva- 
rende aktieafståelse, kan det overskydende beløb 
overføres til fradrag i den skattepligtiges eller ægte- 
fællens nettofortjeneste ved afståelse i de 5 efterføl- 
gende år af aktier, der er ejet i mindre end 3 år. Tabet 
kan kun fremføres til fradrag i fortjeneste i et efterføl- 
gende indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes 
i en nettofortjeneste hos den pågældende skatteyder 
eller dennes ægtefælle i det indeværende indkomstår. 
Tabet skal i første række fradrages i fortjeneste, der 
vedrører den pågældende skatteyders egen aktieafstå- 
else. 

Det foreslås at ophæve den tidsmæssige begræns- 
ning af, at det overskydende beløb vedrørende aktie- 
tab kun kan overføres til fradrag i den skattepligtiges 
eller ægtefællens nettofortjeneste ved afståelse i de 5 
efterfølgende år af aktier, der er ejet i mindre end 3 år. ; 
Ophævelsen indebærer, at et overskydende beløb ved- 홢 
rørende aktietab kan overføres til fradrag uden tidsbe- 
grænsning. 1 

Efter aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, 
gælder, at tab ved afståelse af børsnoterede aktier i til- 
fælde, hvor fortjenesten ville være skattepligtig efter 
§ 4, stk. 1, kan modregnes i tilsvarende gevinster ved 
afståelse af børsnoterede aktier, der har været ejet i 3 
år eller mere. Modregningsreglerne følger efter § 4, 
stk. 3, 2. pkt., reglerne i aktieavancebeskatningslo- 
vens § 2, stk. 2. Tab kan dermed modregnes i fortjene- 
ste på børsnoterede aktier, der afstås efter en ejertid på 
3 år eller mere. Overskydende tab kan derefter mod- 
regnes i ægtefællens fortjenester på børsnoterede ak- 
tier, der ved afståelsen har været ejet i 3 år eller mere, 
såfremt ægtefællerne er samlevende ved indkomst- 
årets udgang. Et uudnyttet tab herefter kan modregnes 
i de 5 efterfølgende indkomstår i den skattepligtiges 
eller ægtefællens fortjenester på børsnoterede aktier 
med en ejertid på mindst 3 år. 

Forslaget indebærer, at denne modregningsadgang 
bliver tidsmæssigt ubegrænset. 
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Tab ved afståelse af ikke-børsnoterede aktier, som 
er ejet i 3 år eller mere, fradrages i aktieindkomsten. 
Hvis aktieindkomsten herved bliver negativ, beregnes 
en negativ skat af aktieindkomsten, og denne skat 
modregnes i den skattepligtiges slutskat. Der foreslås 
ingen ændring heraf. 

For selskaber m.v. gælder, at fortjenester og tab ved 
afståelse af aktier inden 3 års ejertid skal medregnes 
ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Tab kan 
dog kun modregnes i tilsvarende aktiegevinster i det 
pågældende indkomstår eller fremføres inden for 5 år. 
Forslaget om at afskaffe 5-årsgrænsen for fremførsel 
af uudnyttede skattemæssige tab i aktieavancebeskat- 
ningslovens § 2 vil således også gælde tilsvarende for 
selskaber. 

Til nr. 2 
Der er tale om en konsekvensændring som følge af 

ændringen under nr. 1. 

Til nr. 4-6 
Aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 6, fortol- 

kes således, at et dansk selskab altid er skattefrit af ak- 
tieavancer, såfremt det har ejet mindst 25 pet. af akti- 
erne i selskabet i en sammenhængende periode på 3 år 
forud for tidspunktet for afståelsen eller siden aktier- 
nes erhvervelse uafbrudt har ejet mindst 25 pet. Prak- 
sis medfører endvidere, at et dansk selskab altid er 
skattefrit af udbytte fra et udenlandsk selskab, såfremt 
det har ejet mindst 25 % af aktierne i selskabet i en 
sammenhængende periode på 3 år forud for tidspunk- 
tet for deklarering af udbyttet eller siden aktiernes er- 
hvervelse uafbrudt har ejet mindst 25 pet. 

Objektiveringen af CFC-beskatningen med år-for- 
år vurderingen medfører, at der vil kunne opstå tvivl 
om denne praksis blev ændret. Det foreslås derfor, at 
den hidtidige praksis fastsættes direkte i aktieavance- 
beskatningslovens § 2 a, stk. 6 og 7. 

Endvidere foreslås der i stk. 9, at definition på, om 
virksomheden i selskabet i væsentlig grad har været af 
finansiel karakter, flyttes til aktieavancebeskatnings- 
lovens § 2 a, stk. 9. Definitionen har hidtil stået i sel- 
skabsskattelovens § 32, stk. 2. 

Til nr. 7 
Forslaget er en konsekvensændring af lovforslagets 

§ 11, nr. 4, hvorefter også fondsmæglerselskaber får 
mulighed for at blive medlemmer i en akkumulerende 
investeringsforening, der er omfattet af selskabsskat- 
telovens § 1, stk. 1, nr. 6. Der henvises til bemærknin- 
gerne til lovforslagets § 11, nr. 4. 

Til nr. 8 og 9 
Det foreslås, at skattepligtige, der er næringsdriven- 

de med aktier, og som er realisationsbeskattede efter 
aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 3, kan vælge 
at anvende lagerprincippet på investeringsbeviser ud- 
stedt af akkumulerende investeringsforeninger omfat- 
tet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Valget 
foretages én gang for alle, således at den skattepligti- 
ge, der har valgt lagerprincippet for de pågældende in- 
vesteringsbeviser, ikke efterfølgende kan ændre dette 
valg. 

Med forslaget får pengeinstitutter, der som ud- 
gangspunkt beskattes efter realisationsprincippet, mu- 
lighed for at blive omfattet af aktieavancebeskat- 
ningslovens § 3, stk. 4, for så vidt angår disse særlige 
investeringsbeviser og dermed for at blive medlem af 
sådanne investeringsforeninger. I så fald finder de al- 
mindelige betingelser for beskatning efter lagerprin- 
cippet anvendelse for investeringsbeviser i akkumule- 
rende investeringsforeninger, der udelukkende hen- 
vender sig til pensionsafkastskattepligtige. Der henvi- 
ses til bemærkningerne til lovforslagets § 11, nr. 4. 

Til nr. 10 
Det foreslås, at det udtrykkeligt kommer til at frem- 

gå af aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4, at 
skattepligtige, som skifter fra realisationsprincippet til 
lagerprincippet, skal anvende aktiens anskaffelsessum 
som værdien primo for det første indkomstår, hvor 
ændringen skal have virkning. 

Til nr. 11 og 12 
Der foreslås en lettelse af betingelserne for at gen- 

nemføre en skattefri aktieombytning. 
Reglerne om skattefri aktieombytning omfatter si- 

tuationer, hvor et selskab helt eller delvist erhverver 
kapitalen i et andet selskab. Reglerne omfatter dels 
den transaktion, hvor et selskab ved erhvervelsen op- 
når flertallet af stemmerne i det andet selskab, dels 
den transaktion, hvor et selskab erhverver hele kapita- 
len eller den resterende del af kapitalen i det andet sel- 
skab. I begge tilfælde er det en betingelse, at der i for- 
bindelse med aktieombytningen samlet højst udbeta- 
les en kontant udligningssum på 10 pet. af den påly- 
dende/bogførte værdi af de udleverede aktier. 

Efter forslaget ophæves betingelsen om, at den kon- 
tante udligningssum højst må udgøre 10 pet. Der stil- 
les således ikke længere krav til størrelsen af den kon- 
tante udbetaling ved ombytningen. Det er dog fortsat 
et krav, for at reglerne kan anvendes, at der er tale om, 
at selskabet ved transaktionen erhverver flertallet af 
stemmerne eller hele eller den resterende del af aktie- 
kapitalen. 
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I det omfang der udbetales en kontant udlignings- 
sum, dvs. i det omfang aktionæren i det erhvervede 
selskab vederlægges kontant og dermed med andet 
end aktier i det erhvervende selskab, anses dette for en 
aktieafståelse omfattet af de øvrige regler i aktieavan- 
cebeskatningsloven. 

I forhold til den transaktion, hvor selskabet erhver- 
ver den resterende del af aktiekapitalen, er adgangen 
til at anvende regleme om skattefri aktieombytning 
som hovedregel tillige betinget af, at selskabet ikke 
har foretaget opkøb af aktier i det erhvervede selskab 
i det indkomstår, hvor resten af aktiekapitalen erhver- 
ves, eller i de 4 forudgående indkomstår. Betingelsen 
hænger sammen med reglen om, at den kontante ud- 
ligningssum højst må udgøre 10 pet., idet dette krav 
kan omgås, hvis det accepteres, at der kan foretages 
opkøb i tilknytning til ombytningen. 

Med ophævelsen af 10 pct.'s kravet er der ikke læn- 
gere behov for stille krav om, at der ikke må være 
foretaget opkøb i indkomståret eller de 4 forudgående 
indkomstår. 

Til nr. 13 
Efter den gældende bestemmelse i aktieavancebe- 

skatningslovens § 13, stk. 4, er det en betingelse for 
skattefri aktieombytninger, jf. aktieavancebeskat- 
ningslovens § 13, stk. 1 og 3, at transaktioneme er 
gennemført inden for en periode på højst 6 måneder 
regnet fra den første ombytningsdag. Aktieombytnin- 
ger i skattemæssig henseende kan ikke ske med tilba- 
gevirkende kraft. 

Dette vil efter lovforslaget fortsat være udgangs- 
punktet. Men det har imidlertid vist sig, at fristen af 
praktiske eller andre reelle årsager i visse tilfælde ikke 
kan overholdes. 

Det foreslås derfor i aktieavancebeskatningslovens 
§ 13, stk. 4, fastsat, at skatteministeren bemyndiges til 
at forlænge fristen. Det er tanken, at fristen f.eks. kan 
forlænges, hvis der er tale om en nystartet virksom- 
hed, hvor aktiemes faktiske værdi undtagelsesvis først 
kan fastlægges på et senere tidspunkt end 6 måneder 
fra første ombytningsdag. Et andet eksempel, som evt. 
kan komme på tale, er, at det ikke er muligt at få ind- 
draget samtlige aktier inden for de 6 måneder. 

Det er ikke muligt og ej heller hensigtsmæssigt at 
forsøge at foretage en udtømmende opremsning af de 
tilfælde, hvor en dispensation kan komme på tale, idet 
det netop ikke er muligt at forudse alle relevante situ- 
ationer. 

Det er tanken, at kompetencen til at give forlængel- 
se udlægges til Told*Skat. Det vil sige, at kompeten- 

een ikke automatisk skal udlægges til den myndighed, 
som behandler selskabets ansøgning om ombytningen 
eller som har givet selskabet tilladelse til ombytnin- 
gen, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 948 af 30. oktober 
2001 om myndighedsinddeling og sagsudlægning. 
Det skyldes, at der i starten kan være behov for at få 
fastsat centrale retningslinjer for, hvornår der skal 
indrømmes dispensation. 

Til § 3 

Til nr. 1 og 3 

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 5, 
kan tab på fast ejendom modregnes i indkomstårets 
fortjenester ved salg af fast ejendom. Hvis årets tab 
overstiger årets fortjeneste, kan det overskydende tab 
efter § 6, stk. 5,2. pkt., fradrages i fortjeneste ved salg 
af fast ejendom i de 5 efterfølgende indkomstår. Inden 
for 5 års perioden kan tabet i henhold til § 6, stk. 5, 3. 
pkt., kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, 
hvis det ikke kan rummes i nettofortjeneste ved afstå- 
else af fast ejendom i et tidligere indkomstår. 

Det er i ejendomsavancebeskatningslovens § 6, 
stk. 7, fastsat, at har en ægtefælle tab, der overstiger 
dennes fortjenester ved afståelse af fast ejendom, kan 
det overskydende tab i indkomståret overføres til fra- 
drag i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse 
af fast ejendom, såfremt ægtefællerne er samlevende 
ved indkomstårets udgang. Tabet kan ligeledes over- 
føres til fradrag i den anden ægtefælles fortjenester 
ved afståelse af fast ejendom i de 5 efterfølgende ind- 
komstår, hvis tabet ikke kan udnyttes i den skatteplig- 
tiges egne nettofortjenester ved afståelse af fast ejen- 
dom i det pågældende indkomstår, såfremt ægtefæl- 
lerne er samlevende ved indkomstårets udgang. 

Det foreslås at ophæve den tidsmæssige begræns- 
ning, hvorefter tab kun kan fremføres til modregning 
i andre ejendomsfortjenester inden for 5 år. Forslaget 
medfører, at i det omfang et tab i et indkomstår over- 
stiger årets fortjenester, kan tabet efter ejendomsavan- 
cebeskatningslovens § 6, stk. 5, fremføres til fradrag i 
alle efterfølgende indkomstårs fortjenester uden tids- 
begrænsning. Endvidere indebærer ophævelsen, at et 
tab kan overføres til fradrag i den anden ægtefælles 
fortjeneste ved afståelse af fast ejendom i alle efterføl- 
gende indkomstår. 

Til nr. 2 

Der er tale om en konsekvensændring som følge af 
ændringen under nr. L 
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Ti! S 4 

Til nr. 1 
Fondsbeskatningslovens § 3 indeholder reglerne 

om fremførsel af underskud for fonde og visse for- 
eninger. Når indkomsten for et indkomstår udviser et 
underskud, kan underskuddet efter fondsbeskatnings- 
lovens § 3 fradrages i de nærmest følgende fem ind- 
komstår. Inden for denne periode på fem år kan under- 
skuddet alene fremføres i et senere indkomstår, hvis 
det ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige 
indkomst. 

Det foreslås at ophæve den tidsmæssige begræns- 
ning på fem år, hvorefter underskud kun kan fremfø- 
res til modregning inden for fem år. 

I det omfang indkomsten for et indkomstår udviser 
et underskud, kan underskuddet efter fondsbeskat- 
ningslovens § 3 fremføres til fradrag i alle efterføl- 
gende indkomstår uden tidsbegrænsning. Dog vil det 
stadigvæk gælde, at et fradrag kun kan overføres til et 
senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes 
i et tidligere års skattepligtige indkomst. 

Til nr. 2 
Der er tale om en konsekvensændring som følge af 

ændringen under nr. 1. 

Til nr. 3 
Den foreslåede ændring i fondsbeskatningslovens 

§ 12, er en følge af den foreslåede ændring under § 11, 
nr. 16. Der foreslås ændringer for fonde, som ejer 
CFC-selskaber, som svarer til de ændringer, der fore- 
slås for danske moderselskaber, der ejer CFC-selska- 
ber. 

Til S 5 

Til nr. 1 
Der foreslås en lettelse af betingelserne for at gen- 

nemføre en skattefri fusion. Ved en fusion forstås den 
transaktion, hvor et indskydende selskab overdrager 
samtlige dets aktiver og passiver til et modtagende 
selskab, mod at aktionærerne i det indskydende sel- 
skab vederlægges med aktier og eventuelt en kontant 
udligningssum i det modtagende selskab. 

Det er en betingelse, at selskabsdeltagerne i det ind- 
skydende selskab vederlægges med en kontant udlig- 
ningssum på højst 10 pet. af værdipapirernes værdi. 
En eventuel kontant udligningssum beskattes på sam- 
me måde, som hvis aktierne var afhændet til tredje- 
mand, hvilket vil sige beskatning af fortjeneste og tab 
efter aktieavancebeskatningsloven, jf. fusionsskatte- 
lovens § 9, stk. 1. 

Det foreslås at ophæve den maksimale grænse på 
10 pet. for kontantvederlæggelse, og at vederlaget til 
aktionærerne i det indskydende selskab skal bestå af 
aktier i det modtagende selskab og eventuelt en kon- 
tant udligningssum. Sammensætningen af vederlaget 
for en skattefri fusion kan således frit vælges, dog så- 
ledes at der sker veder1æggelse af mindst én aktionær 
med én aktie. 

Ved en skattefri fusion kan et kontantvederlag på 
10 pet. efter de gældende regler skævdeles mellem ak- 
tionærerne, og forslaget medfører således væsentlig 
bedre muligheder for, at enkelte aktionærer udeluk- 
kende veder1ægges med kontanter og derefter ikke 
længere er aktionærer. 

Til nr. 2 
Bestemmelsen i fusionsskatteloven § 8, stk. 6, 1. 

pkt., afskærer det modtagende selskab fra at udnytte 
skattemæssige underskud fra tidligere år og indebærer 
således en begrænsning af de almindelige fremfør- 
selsregler efter ligningsloven § 15. Dette gælder både 
underskud, der var opstået i det indskydende og det 
modtagende selskab. 

Reglen er en værnsregel, der sikrer, at aktionærer i 
overskudsgivende selskaber ikke kan opnå skatte- 
mæssige fordele ved at fusionere med selskaber, der 
har oparbejdet betydelige skattemæssige underskud. 
Disse underskud ville ved fusionen kunne fradrages i 
det overskudsgivende selskabs indkomst, og udnyttel- 
sen af denne fradragsmulighed ville være det væsent- 
ligste formål med fusionen. 

2. pkt. er en undtagelse, hvorefter der dog kan ske 
underskudsfremførsel, hvis der er tale om en fusion 
mellem et moder- og et datterselskab, og moder- og 
datterselskabet har været sambeskattet i mindst 5 år. 
Tilsvarende gælder for underskud efter kulbrinteskat- 
telovens kapitel 2 og 3, idet det dog er et krav, at sel- 
skaberne har været sambeskattet indtil fusionsdatoen 
og i de seneste 15 indkomstår forud herfor. Disse reg- 
ler sikrer, at to selskaber, der i forvejen er sambeskat- 
tet og dermed har en mulighed for underskudsoverfør- 
sel, ikke bliver stillet dårligere, hvis de fusionerer. På 
den anden side skal selskaberne ikke stilles bedre ved 
fusionen end ved at opretholde sambeskatningen. 
Derfor er kravet til sambeskatningsperiodens længde 
for bevarelse af ret til underskudsfremførsel ved fusi- 
on sammenfaldende med selve perioden, hvori der 
kan ske underskudsfremførsel. 

Den udvidede adgang til underskudsfremførsel 
gælder alene fusion mellem moder- og datterselskaber 
og kan ikke udstrækkes til andre koncernforhold, uan- 
set en eksisterende sambeskatning. 
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Det foreslås, at værnsreglen i 1. pkt. bevares. Lige- 
ledes foreslås undtagelsen i 2. pkt. bevaret, men da der 
nu er tale om en ubegrænset mulighed for underskuds- 
fremførsel, må der, for at undgå misbrugssituationer, 
kræves, at der kun kan ske underskudsfremførsel for 
underskud, der er opstået, mens moder- og dattersel- 
skabet har været sambeskattet med hinanden. På den- 
ne måde undgås det, at selskaber, der har været sam- 
beskattede, stilles hverken ringere eller bedre ved en 
fusion. Reglen vil kræve, at der sker en opgørelse af 
selskabernes underskud, når de bliver sambeskattet, 
således at der bliver vandtætte skotter mellem under- 
skud, der opstod før sambeskatningen og underskud, 
der er opstået efter. Det vurderes, at dette ikke vil 
medføre nogen problemer, da dette krav i forvejen 
stilles til de selskaber, der skal sambeskattes. 

Endelig indebærer ændringen, at underskud efter 
kulbrinteskatteloven vil blive behandlet på samme 
måde som »almindelige« underskud, jf. det foreslåede 
3. pkt. 

Til nr. 3 

Der foreslås en lempelse af betingelserne for skatte- 
fri spaltning. Ved spaltning forstås enten, at et selskab 
ophører i forbindelse med, at dets aktiver overføres til 
to eller flere selskaber eller, at et selskab udskiller en 
eller flere grene af sin virksomhed til andre selskaber 
mod, at aktionærerne i selskabet modtager aktier i de 
modtagende selskaber. 

Det er på samme måde som ved fusion fastsat, at 
selskabsdeltagerne i det indskydende selskab som ve- 
derlag for transaktionen skal vederlægges med aktier 
eller anparter i det modtagende selskab og en kontant 
udligningssum på højst 10 pet. af værdipapirernes 
værdi. En eventuel kontant udligningssum beskattes 
efter aktieavancebeskatningsloven, men ved en spalt- 
ning, hvor det indskydende selskab ikke ophører, be- 
skattes kontantvederlaget som udbytte på samme 
måde som ved en nedskrivning af aktiekapitalen, jf. 
fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4. 

Som ved aktieombytning og fusion er der ikke no- 
gen reel begrundelse for at opretholde maksimalgræn- 
sen for kontantvederlæggelse. Det foreslås derfor at 
ophæve den maksimale grænse på 10 pet. for kontant- 
vederlæggelse, og at vederlaget til aktionærerne i det 
indskydende selskab skal bestå af aktier i det eller de 
modtagende selskab(er) og eventuelt en kontant ud- 
ligningssum. Sammensætningen af vederlaget for en 
skattefri spaltning kan herved frit vælges, dog således 
at der skal ske vederlæggelse af mindst én aktionær 
med én aktie i det modtagende selskab eller med én 

aktie i hvert af de modtagende selskaber, hvis der er 
flere modtagende selskaber. 

Ved en spaltning gælder det såkaldte pro rata-krav, 
hvilket vil sige, at aktionærerne skal modtage aktier i 
de modtagende selskaber i forhold til deres indbyrdes 
ejerforhold i det indskydende selskab. Dette gælder 
også i henseende til en eventuel kontant udlignings- 
sum. Efter de gældende regler kan der ikke som ved 
en fusion og aktieombytning ske skævdeling mellem 
aktionærerne, og der er således ikke mulighed for at 
dele et selskab mellem eksempelvis to eksisterende ak- 
tionærer. En tilladelse til skattefri spaltning vil som ud- 
gangspunkt blive givet med vilkår om 3 års ejertid af 
de modtagne aktier, hvis der er risiko for, at aktionæ- 
rerne i det indskydende selskab efterfølgende vil fore- 
tage en opdeling af selskaberne, som vil forrykke det 
hidtidige indbyrdes ejerforhold. Vilkåret begrundes 
med, at fusionsskattedirektivets (90/434/EØF) krav 
om pro rata-fordeling i modsat fald vil blive omgået. 

Formålet med pro rata-kravet synes ikke i alle til- 
fælde beskyttelsesværdigt. Bevæggrundene for to el- 
ler flere aktionærers ønske om at dele et selskab mel- 
lem sig, kan være mange og forskellige, eksempelvis 
generationsskifte, løsning på samarbejdsvanskelighe- 
der og driftsmæssige årsager. 

Samtidig medfører pro rata-kravets forbud mod 
skævdeling, at forslaget om ophævelse af maksimal- 
grænsen for kontantvederlag ved spaltninger ikke får 
samme effekt som ved fusion og aktieombytning. For- 
målet med ophævelsen af maksimalgrænsen for kon- 
tantvederlag er at indbygge en stor grad af fleksibilitet 
i reglerne, hvilket pro rata-kravet er til hinder for, idet 
der ikke kan ske skævdeling mellem aktionærerne. 

Det foreslås derfor at ophæve pro rata-kravet, såle- 
des at der er mulighed for, at to eller flere aktionærer 
ved en skattefri spaltning kan opdele et eksisterende 
selskab mellem sig. Det er herefter de hidtidige aktio- 
nærers eget valg, hvordan de vil vederlægges, og i 
hvilke selskaber de efter spaltningen ønsker at være 
aktionærer, forudsat at der gives tilladelse til de skat- 
tefri dispositioner. Det er efter forslaget en betingelse, 
at vederlæggelsen af aktionærerne sker i samme for- 
hold som hidtil. To aktionærer, der ejer henholdsvis 
40 og 60 pet. af et selskab, skal således vederlægges i 
forholdet 40:100 og 60:100, men vælger selv, om de 
begge ønsker at være aktionærer i det eller de modta- 
gende selskab(er). 

Anskaffelsessummen for aktieme i det eller de 
modtagende selskaber fastsættes til den oprindelige 
anskaffelsessum for aktieme i det indskydende sel- 
skab. Anskaffelsessummen for aktierne i det indsky- 
dende selskab skal derfor fordeles på aktierne i det el- 
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ler de modtagende selskab(er), hvilket sker efter for- 
holdet mellem handelsværdien af de modtagende sel- 
skaber, eller forholdet mellem handelsværdien af det 
modtagende selskab og det indskydende selskab, hvis 
dette ikke ophører. 

Ved denne værdiansættelse indgår også underskud, 
der kan fremføres efter ligningslovens § 15. Det sam- 
me gælder fradragsberettigede tab efter aktieavance- 
beskatningsloven, ej endomsavancebeskatningsloven 
og kursgevinstloven i det indskydende selskab, hvor 
det indskydende selskab ikke ophører. I de sjældne til- 
fælde, hvor der i det indskydende selskab foreligger et 
fremførselsberettiget underskud, der kan anvendes i et 
sambeskattet modtagende selskab efter reglerne i fusi- 
onsskattelovens § 8, stk. 6, indgår underskuddet i 
værdiansættelsen af det selskab, hvortil det henføres. 

En konsekvens af forslaget er, at den hidtidige prak- 
sis, hvorefter der stilles 3 års ejertidsvilkår, hvis der er 
formodning eller sikkerhed for, at det indbyrdes ejer- 
forhold mellem aktionærerne efterfølgende vil blive 
forrykket, således at dispositionen vil være i strid med 
pro rata-kravet, ikke kan opretholdes. 

Kontantvederlæggelsen ved en spaltning beskattes 
efter aktieavancebeskatningsloven på samme måde 
som, hvis der var solgt aktier til tredjemand. Ved en 
spaltning, hvor det indskydende selskab ikke ophører, 
beskattes kontantvederlaget som udbytte på samme 
måde som ved en nedskrivning af aktiekapitalen. 

Der skal fortsat ansøges om tilladelse til en skattefri 
spaltning efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a, 
stk. 1. Såfremt det skønnes, at et hovedformål eller et 
af hovedformålene bag dispositionen er skatteunddra- 
gelse eller skatteundgåelse, vil der fortsat blive givet 
afslag på en ansøgning eller stilles vilkår for en skat- 
tefri spaltning. Det beror på en konkret vurdering, om 
en ansøgning skal afvises, eller om det anses for til- 
strækkeligt at fastsætte særlige vilkår. Vilkårene kan 
tilsigte at imødegå omgåelse af fusionsskatteloven og 
andre skattelove. 

Der ændres ikke på de øvrige betingelser i fusions- 
skatteloven, herunder kravet om, at de aktiver og pas- 
siver, der overføres til det modtagende selskab, skal 
udgøre en gren af en virksomhed, såfremt det indsky- 
dende selskab ikke ophører, jf. fusionsskattelovens 
§ 15 a, stk. 3. Der vil således ikke blive givet tilladelse 
til en skattefri spaltning med kontantvederlæggelse, 
hvis det vurderes, at grenkravet herved omgås. 

Til nr. 4 
Det foreslås, at der i fusionsskattelovens § 15 c som 

stk. 4 indsættes en bestemmelse om, at reglerne i ka- 
pitel 5 om tilførsel af aktiver finder tilsvarende anven- 

delse ved tilførsel af aktiver, der foretages af en brugs- 
forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, 
nr. 3 a. Det er dog en forudsætning, at det modtagende 
selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens 
§ 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 3 a, dvs. er et ind- 
registreret aktieselskab eller en selskabsbeskattet 
brugsforening. 

Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, 
hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den 
samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til 
et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i 
det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en 
virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afde- 
ling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt 
synspunkt udgør en selvstændig bedrift, det vil sige en 
samlet enhed, som kan fungere ved hjælp af egne mid- 
ler. 

Kompetencen til at træffe afgørelser efter § 15 c er 
blevet udlagt til Told- og Skattestyrelsen. 

Til § 6 

Til nr. 1 
Kulbrinteskattelovens § 11, stk. 1, 1. pkt., indebæ- 

rer, at hvis den skattepligtige indkomst udviser et un- 
derskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende 
skattepligtig indkomst for de nærmest efterfølgende 
15 år. 

Denne fremførselsperiode er væsentligt længere 
end den normale fremførselsperiode, der er på 5 år, og 
som følger af ligningsloven. Denne længere periode 
er begrundet i, at der i kulbrinteindustrien skal foreta- 
ges meget store investeringer til efterforskning og ind- 
vinding. Perioden er 15 år for denne særlige form for 
virksomhed for i højere grad at sikre, at investeringer- 
ne i efterforskning og indvinding ikke går tabt i skat- 
temæssig henseende. 

Udviser den skattepligtige indkomst ved indvinding 
underskud, kan den skattepligtige vælge helt eller del- 
vist at overføre underskuddet til fradrag i anden ind- 
komst. Bestemmelsen i § 11, stk. 3, forhindrer, at un- 
derskud fra anden virksomhed kan overføres til fra- 
drag i indkomst ved kulbrinteindvinding. Denne be- 
grænsning (»ring-fence«-virkning) har til formål at 
sikre beskatningsgrundlaget for indvindingsvirksom- 
heden i tilfælde, hvor den skattepligtige driver anden 
underskudsgivende virksomhed. 

Det foreslås at ophæve den tidsmæssige begræns- 
ning, hvorefter underskud kun kan fremføres til mod- 
regning inden for 15 år. Da den generelle regel om 
tidsbegrænsning for underskudsfremførsel bliver op- 
hævet, er det en konsekvensændring, at reglerne for 
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underskudsfremførsel for kulbrintevirksoinheder 
også bliver lempet. 

Til nr. 2, 4 og 6 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af 

lovforslagets § 6, nr. 1, 3 og 5. 

Til nr. 3 
Det følger af kulbrinteskattelovens § 18, at hvis den 

opgjorte indkomst for et felt udviser underskud, kan 
dette underskud fradrages i indkomst for feltet for, de 
nærmest efterfølgende 15 indkomstår. Inden for den- 
ne periode kan fradraget dog kun overføres til et sene- 
re indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst. 

Underskud ved opgørelsen af indkomst fra ét felt 
kan ikke overføres til fradrag i indkomst fra et andet 
felt. Underskuddet kan ikke fradrages i anden ind- 
komst. Underskud fra anden indkomst kan ikke over- 
føres til fradrag i feltindkomsten. Disse regler har til 
formål at fastholde beskatningsgrundlaget for de fel- 
ter, der udviser overskud. 

Det foreslås ligeledes at ophæve den tidsmæssige 
begrænsning på 15 år således, at underskud fra det en- 
kelte felt skal kunne fremføres ubegrænset. Denne 
fremførsel skal dog stadigvæk være feltbegncnset., 

Til nr. 5 
Efter kulbrinteskatteloven § 19, stk. 2, kan der ske 

fremførsel af underskud, der er opstået, når summen 
af indkomsterne fra de felter, der udviser overskud, er 
blevet opgjort. Underskuddet kan fremføres i op til 15 
år. Begrundelsen for at have denne 15 års regel er den 
samme som for reglerne i §§ 11 og 18, nemlig at der 
er tale om meget store investeringer, der er forbundet 
med efterforskning og indvinding af kulbrinter i olie- 
indvindingsindustrien. 

Det foreslås ligeledes, at ophæve den tidsmæssige 
begrænsning på 15 år således, at underskudsfremførs- 
len bliver gjort tidsmæssigt ubegrænset. 

Til § 7 

Til nr. 1 
Det foreslås at ændre reglerne i kursgevinstlovens 

§ 24 om gevinst på gæld som følge af en tvangsakkord 
eller en frivillig akkord, således at en konvertering af 
gæld til aktier eller konvertible obligationer bliver 
omfattet af regelsættet på samme måde som en ned- 
sættelse af gælden. 

Ved en gældskonvertering til aktier konverterer 
kreditor sin fordring mod debitorselskabet til nyud- 
stedte aktier, dvs. aktier tilvejebragt ved en kapitalfor- 

højelse. Kreditor modtager dermed aktier som beta- 
ling for fordringen, idet anskaffelsessummen for akti- 
erne udgør et beløb svarende til fordringens kursvær- 
di. Debitorselskabet får rekonstrueret sin kapital ved, 
at gælden ændres til egenkapital. Debitorselskabet op- 
når en gevinst på gælden, såfremt gældens kursværdi 
på konverteringstidspunktet er lavere end værdien ved 
påtagelsen. 

Efter kursgevinstlovens § 6 er hovedreglen, at sel- 
skaber skal medregne gevinst og tab på gæld ved ind- 
komstopgørelsen. Som en undtagelse herfra gælder 
for det første, at gevinst på gæld til et koncernforbun- 
det selskab ikke medregnes, jf. kursgevinstlovens § 8, 
og for det andet at gevinst som følge af en akkord, ikke 
skal medregnes, jf. kursgevinstlovens § 24. For begge 
undtagelser gælder dog, at en gevinst skal medregnes 
yed indkomstopgørelsen i det omfang, gælden ved ef- 
tergivelsen nedskrives til et lavere beløb end værdien 
på nedsættelsestidspunktet. Sidstnævnte, der vedrører 
området mellem fordringens kursværdi og 0 kr., har 
ingen selvstændig betydning i forhold til gældskon- 
verteringer, idet debitorselskabet betaler et vederlag 
svarende til fordringens kursværdi, jf. at kreditorsel- 
skabets anskaffelsessum for aktieme udgør et beløb 
svarende til fordringens kursværdi. Eventuelt kan 
også indgå en skattefri overkurs efter selskabsskatte- 
lovens § 13, stk. 1, nr. 1. 

Reglerne i kursgevinstlovens § 8, 1. pkt., om skat- 
tefrihed af gevinst på gæld til et koncernforbundet sel- 
skab omfatter såvel gældsnedsættelser som gældskon- 
verteringer. Undtagelsen i kursgevinstlovens § 8, 2. 
pkt., hvorefter der indtræder skattepligt i det omfang, 
gælden nedskrives til et beløb under værdien på ned- 
sættelsestidspunktet omfatter imidlertid kun gælds- 
nedsættelser. Den nære sammenhæng mellem regler- 
ne i kursgevinstlovens § 8, l. og 2. pkt., i og med at 2. 
pkt., udgør en specifik undtagelse til 1. pkt., kunne 
umiddelbart tilsige en fuldt gennemført sidestillelse, 
men som det fremgår af ovenstående vil en sidestillel- 
se i form af en udtrykkelig inddragelse af gældskon- 
verteringer under kursgevinstlovens § 8, 2. pkt. alene 
være en ren formel ændring, da den i givet fald ikke 
vil få nogen reel indholdsmæssig betydning. 

Reglerne i kursgevinstlovens § 24 om akkord om- 
fatter gældsnedsættelser, men ikke gældskonverterin- 
ger. Det vil sige, at gevinst ved nedsættelse af gælden 
er skattefri, medmindre gælden nedskrives under vær- 
dien. Dette modsvares af en underskudsbegrænsning 
efter ligningslovens § 15. Gældskonverteringer falder 
derimod tilbage til hovedreglen i kursgevinstlovens 
§ 6, hvorfor en gevinst altid er skattepligtig, mens der 
ikke indtræder underskudsbegrænsning. ' 
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Den foreslåede udvidelse af anvendelsesområdet 
for kursgevinstlovens § 24 til også at omfatte gælds- 
konverteringer indebærer, at gældsnedsættelser og 
gældskonverteringer behandles ens. Det vil sige, at 

Eksempel: 

1999: Underskud 200.000 kr. 

2000: Underskud 50.000 kr. 

2001: Underskud 100.000 kr. 

2002: Underskud 150.000 kr. før gældskonvertering. 

12002 gennemføres en gældskonvertering. Gælden er 
på 300.000 kr. Den er påtaget til kurs 100 og kursen 
på konverteringstidspunktet er 40, dvs. gældens kurs- 
værdi er 120.000 kr. Der kan dermed opgøres en kurs- 
gevinst på 300.000 kr. -  120.000 kr. = 180.000 kr. 

Resultat efter gældende regler: I 2002 kan samlet 
opgøres en skattepligtig indkomst på 180.000 kr. -  
150.000 kr. = 30.000 kr. Af underskuddet fra 1999 på 
200.000 kr. kan 30.000 kr. fremføres til modregning. 
Herefter er der et samlet fremførselsberettiget under- 
skud på 320.000 kr. fordelt med 170.000 kr. fra 1999, 
50.000 kr. fra 2000 og 100.000 kr. fra 2001. 

I 2004 kan 20.000 kr. af underskuddet fra 1999 
fremføres til modregning. Herefter er der et samlet un- 
derskud på 300.000 kr., hvoraf 150.000 kr. (under- 
skuddene fra 2000 og 2001) er fremførselsberettiget. 
Restunderskuddet fra 1999 på 150.000 kr. er bortfal- 
det pga. 5 års reglen. 

I 2005 kan underskuddet fra 2000 på 50.000 kr. 
fremføres til modregning. Slutresultatet er dermed et 
fremførselsberettiget underskud fra 2001 på 100.000 
kr. 

Resultat efter forslaget: 12002 foretages en nedsæt- 
telse af det samlede underskud med 180.000 kr., idet 
det er underskuddet fra 1999, der nedsættes. Herefter 
er der et samlet fremførselsberettiget underskud på 
320.000 kr. fordelt med 20.000 kr. fra 1999, 50.000 kr. 
fra 2000, 100.000 kr. fra 2001 og 150.000 kr. fra 2002. 

12004 kan restunderskuddet fra 1999 på 20.000 kr. 
fremføres til modregning. Herefter er der et samlet 
fremførselsberettiget underskud på 300.000 kr. fordelt 
med 50.000 kr. fra 2000, 100.000 kr. fra 2001 og 
150.000 kr. fra 2002. 

I 2005 kan underskuddet fra 2000 på 50.000 kr. 
fremføres til modregning. Slutresultatet er dermed et 
fremførselsberettiget underskud på 250.000 kr. 
(100.000 kr. fra 2001 og 150.000 kr. fra 2002). 

Her er underskudsbegrænsningen klart at foretræk- 
ke frem for en kursgevinstbeskatning, idet man ved 

gevinst ved en konvertering som led i en akkord lige- 
ledes bliver skattefri, og at dette modsvares af en 
eventuel underskudsbegrænsning efter ligningslovens 
§15. 

2003: Skattepligtig indk. 0 kr. 

2004: Skattepligtig indk. før modregning 20.000 kr. 

2005: Skattepligtig indk. før modregning 50.000 kr. 

underskudsbegrænsning står tilbage med et fremfør- 
selsberettiget underskud på 250.000 kr., mens man 
ved en kursgevinstbeskatning alene har et fremfør- 
selsberettiget underskud på 100.000 kr. 

Til nr. 2 og 4 
Kursgevinstlovens § 31 indebærer, at der i visse til- 

fælde sker begrænsning af fradrag for tab på aktieba- 
serede kontrakter. Begrænsningerne medfører, at tab 
alene kan fradrages i gevinster på finansielle kontrak- 
ter efter nærmere regler. Bestemmelsen omfatter sel- 
skaber m.v. 

Den gældende tabsfradragsbegrænsning i kursge- 
vinstlovens §31, stk. 2, indebærer, at tab på aktieba- 
serede kontrakter kan fradrages i den skattepligtige 
indkomst i det omfang, der på samme kontrakt har væ- 
ret en beskattet gevinst i de 5 senest forudgående ind- 
komstår set under ét. Tabet skal således kunne rum- 
mes i en skattepligtig nettogevinst på kontrakten for 
de 5 forudgående år. Med andre ord skal der være 
konstateret en gevinst på kontrakten, hvori der ikke er 
modregnet tab fra andre kontrakter eller eventuelt tab 
fra den pågældende kontrakt fra indkomstår, som lig- 
ger forud for de 5 seneste indkomstår. 

Begrundelsen for ovennævnte fradragsadgang er, at 
der på grund af lagerprincippet kan være sket beskat- 
ning af en gevinst i et tidligere år, selv om denne ge- 
vinst senere udlignes af et tilsvarende tab på samme 
kontrakt. Tab fradrages i det indkomstår, som tabet 
vedrører. Der skal således ikke ske regulering af ind- 
komstopgørelsen for de tidligere indkomstår. 

Kursgevinstlovens § 32 indebærer, at der i visse til- 
fælde sker begrænsning af fradraget for tab på finan- 
sielle kontrakter. Bestemmelsen omfatter personer. 

Den gældende tabsfradragsbegrænsning i § 32, 
stk. 2, indebærer, at tab på kontrakter kan fradrages i 
den skattepligtige indkomst i det omfang en nettoop- 
gørelse for de 5 senest forudgående indkomstår for 
samtlige kontrakter set under ét udviser gevinst, som 
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ikke er anvendt til modregning af tab for ældre ind- 
komstår. Fradrag kan således foretages, hvis der er 
konstateret gevinst, hvori der ikke er modregnet tab på 
andre kontrakter. 

Den gældende tidsmæssige begrænsning i kursge- 
vinstlovens § 3 1, stk. 2, og § 32, stk. 2, af adgangen til 
at fradrage tab i nettogevinster for tidligere ind- 
komstår foreslås ophævet, idet der dog ikke skal være 
adgang til tabsfradrag i nettogevinster for alle tidlige- 
re indkomstår, jf. nedenfor. 

Det foreslås i nr. 2 at affatte kursgevinstlovens 
§ 31, stk. 2, på ny. Det foreslås, at tab kan fradrages i 
det omfang, tabet ikke overstiger tidligere års skatte- 
pligtige nettogevinster, hvori der ikke er fradraget tab 
på andre kontrakter som nævnt i stk. 1, men dog ikke 
længere tilbage end til indkomståret 2002. Begrundel- 
sen for ikke at gå længere tilbage end til 2002 er admi- 
nistrativ, idet det ville være vanskeligt for både skat- 
teydere og skattemyndigheder i dag at dokumentere 
skattepligtige gevinster, der ligger mange år tilbage. 

Det foreslås i nr. 4 at affatte kursgevinstlovens 
§ 32, stk. 2, på ny. Det foreslås, at tab kan fradrages i 
det omfang, tabet ikke overstiger tidligere års skatte- 
pligtige nettogevinster på kontrakter, men dog ikke 
længere tilbage end til indkomståret 2002. Begrundel- 
sen er ligeledes administrativ, j f. ovenfor. 

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovfor- 
slagets § 18, stk. 4, for så vidt angår adgangen til fra- 
drag for tab for indkomstårene 2002-2007. 

Til nr. 3 
Efter kursgevinstlovens § 31, stk. 3, l. pkt., (selska- 

ber) kan et yderligere tab på kontrakten, der ikke er 
fradraget efter § 31, stk. 2, modregnes i det pågælden- 
de indkomstårs samt de følgende 5 indkomstårs netto- 
gevinster på såvel aktiesalgs- som aktiekøbskontrak- 
ter. Tab, der kan modregnes i et tidligere år, kan ikke 
fremføres til et senere år. , 

Efter den gældende bestemmelse i kursgevinstlo- 
vens § 32, stk. 3, 1. pkt., (personer) kan et yderligere 
tab på kontrakten, der ikke er fradraget efter § 32, 
stk. 2, ligeledes modregnes i det pågældende ind- 
komstårs samt de følgende 5 indkomstårs nettogevin- 
ster på kontrakter. 

Det foreslås at ophæve den gældende tidsmæssige 
begrænsning i kursgevinstlovens § 31, stk. 3, J. pkt., 
hvorefter et overskydende tab kan fradrages i ind- 
komstårets og de følgende 5 indkomstårs nettogevin- 
ster på alle finansielle kontrakter omfattet af kursge- 
vinstlovens §29 vedrørende aktiesalg og aktiekøb. 
Ophævelsen indebærer, at det yderligere tab kan fra- 
drages i alle efterfølgende indkomstårs skattepligtige 

nettogevinster på de pågældende finansielle kontrak- 
ter uden tidsbegrænsning. 

Det foreslås endvidere at ophæve den gældende 
tidsmæssige begrænsning i kursgevinstlovens § 32, 
stk. 3, 1; pkt., hvorefter et overskydende tab kan fra- 
drages i indkomstårets og de følgende 5 indkomstårs 
nettogevinster på alle finansielle kontrakter. Ophæ- 
velsen indebærer, at det yderligere tab kan fradrages i 
alle efterfølgende indkomstårs nettogevinster på de 
pågældende finansielle kontrakter uden tidsbegræns- 
ning. 

Til nr. 5 

Efter kursgevinstlovens § 32, stk. 3, kan et tab, der 
ikke kan fradrages eller modregnes efter retningslini- 
erne som nævnt i bemærkningerne ovenfor til nr. 1 og 
3, overføres til modregning i en eventuel ægtefælles 
nettogevinster i indkomståret på kontrakter. Et even- 
tuelt overskydende tab kan efter kursgevinstlovens 
§ 32, stk. 3, 5. pkt., fremføres til modregning i ægte- 
fællens nettogevinst på kontrakter i de efterfølgende 5 
indkomstår. Det er en forudsætning, at tabet ikke kan 
modregnes hos den skattepligtige i det pågældende 
indkomstår. Modregning af tab i gevinst på ægtefæl- 
lens kontrakter forudsætter, at ægtefællerne er samle- 
vende ved indkomstårets udgang. 

Det foreslås at ophæve den gældende tidsmæssige 
begrænsning i kursgevinstlovens § 32, stk. 3, 5. pkt. 
Ophævelsen indebærer, at det overskydende tab kan 
fremføres til modregning i ægtefællens nettogevinst 
på kontrakter i alle efterfølgende indkomstår uden 
tidsmæssig begrænsning: 

Til 5  

Til nr. 1 

Efter den gældende regel i ligningslovens § 15 kan 
det underskud, der fremkommer ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst, fradrages i den skatte- 
pligtige almindelige indkomst for de nærmest følgen- 
de fem indkomstår. Inden for denne periode på fem år 
kan underskuddet alene fremføres i et senere ind- 
komstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års 
skattepligtige indkomst. Denne fremførselsret er ind- 
ført for at imødegå, at skatteydere med stærkt svin- 
gende indtægter som følge af det progressive beskat- 
ningssystem ville blive ramt hårdere, end hvis indtæg- 
ten i samme periode var jævnt fordelt. Der kan argu- 
menteres for, at skatteevnen hos skattepligtige med 
svingende indkomst burde vurderes over en længere 
periode end 5 år. 
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I en række andre lande, som vi skattemæssigt kan 
sammenligne os med, kan et underskud fremføres i en 
noget længere årrække end 5 år. 

Det foreslås på baggrund af ovennævnte at ophæve 
den tidsmæssige begrænsning i ligningslovens § 15, 
hvorefter underskud kun kan fremføres til modreg- 
ning inden for fem år. Med forslaget vil fremførsels- 
perioden dermed gøres ubegrænset. 

Det vil sige, at i det omfang den skattepligtige ind- 
komst for et indkomstår udviser et underskud, kan un- 
derskuddet efter ligningslovens § 15, stk. 1, fremføres 
til fradrag i alle efterfølgende indkomstår uden tidsbe- 
grænsning. 

Det bemærkes, at der alene er tale om en forlængel- 
se af fremførelsesperioden i ligningslovens § 15. Der 
sker ingen ændring af de øvrige principper vedrørende 
fremførsel af underskud. Det gælder således uændret, 
at et underskud skal fradrages fuldt ud i førstkommen- 
de års positive almindelige indkomst, og kun hvot det- 
te ikke er muligt, kan den resterende del af underskud- 
det fremføres til et senere år. 

Til nr. 2 og 3 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af 

ændringen under nr. 1. 

Til nr. 4 
Ligningslovens § 16 C indeholder reglerne om ud- 

loddende investeringsforeninger. Ved udloddende in- 
vesteringsforeninger forstås foreninger, der udsteder 
omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og 
som inden for fristen for indgivelse af selvangivelse i 
et indkomstår skal foretage en udlodning, der mindst 
svarer til et beløb opgjort efter ligningslovens § 16 C, 
stk. 2-6 (minimumsudlodningen), og som ifølge ved- 
tægterne er forpligtet til at foretage en sådan udlod- 
ning. Minimumsudlodningen udgør summen af ind- 
komstårets indtægter og nettobeløb som nævnt i lig- 
ningslovens § 16 C, stk. 3, med fradrag for tab og ud- 
gifter efter ligningslovens § 16, stk. 4-6. 

I ligningslovens § 16 C, stk. 6, 1. pkt., er fastsat, at 
i det omfang det samlede beløb, der opgøres til udlod- 
ning efter ligningslovens § 16 C, stk. 3 og 4, er nega- 
tivt, kan dette for investeringsforeningens fem efter- 
følgende indkomstår fradrages ved opgørelsen af de 
beløb, der skal udloddes efter § 16 C, stk. 3-5. Fradrag 
kan efter § 16 C, stk. 6, 2. pkt., kun fremføres til et se- 
nere indkomstår, i det omfang det ikke for et tidligere 
indkomstår kan rummes i det beløb, der skal udlod- 
des. Det foreslås at ophæve den nuværende tidsmæs- 
sige begrænsning i ligningslovens § 16 C, stk. 6. Op- 
hævelsen betyder, at i det omfang et beløb til udlod- 
ning er negativt opgjort efter ligningslovens § 16 C, 

stk. 3 og 4, kan det negative beløb for alle efterfølgen- 
de indkomstår i investeringsforeningen fradrages ved 
opgørelsen af de beløb, der skal udloddes efter § 16 C, 
stk. 3-5. 

Til nr. 5 
Det foreslås, at der for CFC-selskaber ejet af fysi- 

ske personer, foretages ændringer af tilsvarende ka- 
rakter, som foreslået for CFC-selskaber ejet af selska- 
ber, jf. lovforslagets § 11, nr. 16. 

Til nr. 6 og 7 
Efter bestemmelsen i ligningslovens § 33, stk. 8, 

kan betalte udenlandske fragtskatter, som overstiger 
den danske skat, der falder på indkomsten fra den 
fremmede stat, fremføres til fradrag i skatten i de nær- 
mest efterfølgende 5 indkomstår. 

Det foreslås som en konsekvens af forslaget om op- 
hævelse af tidsbegrænsningen for fremførsel af under- 
skud og tab, at også denne 5 års-regel i ligningslovens 
§ 33, stk. 8, ophæves. 

Til § 9 

Til rir. 1 
Det foreslås, at fristen i pensionsbeskatningslovens 

§ 18, stk. 1, for indbetalinger til pensionsordninger 
omfattet pensionsbeskatningslovens § 15 A ændres 
for personer med (bagud) forskudt indkomstår, såle- 
des at den i stedet bliver den 1. juli i kalenderåret efter 
det kalenderår, som det indkomstår, hvori afståelsen 
er sket, træder i stedet for. Dette svarer til princippet i 
skattestyrelseslovens § 34, stk. 5, vedrørende ansæt- 
telsesfrister. Fristen vil samtidig i praksis falde sam- 
men med selvangivelsesfristen for de pågældende 
personer. Personer med fremad forskudt indkomstår 
og personer med kalenderåret som indkomstår berøres 
ikke, idet deres indbetalingstidspunkt i forvejen falder 
sammen med selvangivelsestidspunktet. 

I ovennævnte tilfælde, hvor f.eks. indkomståret 
2002 udløber 31. maj 2002, vil fristen for indbetaling 
herefter blive 1. juli 2003. 

Til nr. 2 
Pensionsbeskatningslovens § 53 A indeholder reg- 

lerne om fremførsel af underskud for indkomstskatte- 
pligtige pensionsordninger, forsikringer m.v.. Når den 
skattepligtige indkomst for et indkomstår udviser et 
underskud, kan underskuddet efter pensionsbeskat- 
ningslovens § 53 A fradrages i de nærmest følgende 
fem indkomstår. Inden for denne periode på fem år 
kan underskuddet alene fremføres i et senere ind- 



F. t. 1. vedr. afskrivningsloven m.v. 2629 

komstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års 
skattepligtige indkomst. 

Det foreslås at ophæve den tidsmæssige begræns- 
ning på fem år, således at underskud kan fremføres til 
modregning tidsmæssigt ubegrænset. 

Det vil sige, at i det omfang den skattepligtige ind- 
komst for et indkomstår udviser et underskud, kan un- 
derskuddet efter pensionsbeskatningslovens § 53 A 
fremføres til fradrag i alle efterfølgende indkomstår 
uden tidsbegrænsning. 

Til §10 

Til nr. 1 
Der er tale om en redaktionel ændring. Personskat- 

telovens § 4a blev ændret ved lov nr. 105 af 14. febru- 
ar 2000, hvor der blev indsat et nyt stk. 3, hvorefter 
det gamle stk. 3 blev til stk. 4.1 lov nr. 1282 af 20. de- 
cember 2000 blev der igen i nævnte § 4a indsat et nyt 
stk. 3, og det blev i loven fejlagtigt angivet, at stk. 3 
herefter bliver til stk. 4. 

Med lovændringen bliver det sidstnævnte stk. 4 i 
personskattelovens § 4a rettelig ændret til stk. 5, såle- 
des at det nu bl.a. fremgår af § 4a, stk. 3, at en skatte- 
pligtig, der i forbindelse med afståelse af aktieme i et 
selskab, hvori den pågældende har været hovedaktio- 
nær, jf. aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4, 
har oprettet en pensionsordning omfattet af pensions- 
beskatningslovens § 15 A, i det eller de indkomstår, 
hvori aktierne er afstået, kan vælge helt eller delvis at 
fradrage bidrag eller præmier til pensionsordningen i 
aktieindkomsten. 

Den tidligere bestemmelse i § 4a, stk. 3, om beskat- 
ning af finansielle aktier fra et lavskatteland ejet af en 
investeringsforening, bliver således stk. 4, og den tid- 
ligere bestemmelse om, at aktieindkomst ikke indgår 
i den skattepligtige indkomst, bliver herefter stk. 5. 

Til nr. 2 
Efter reglen i personskattelovens § 8 a, stk. 5, be- 

regnes negativ skat af negativ aktieindkomst. Den ne- 
gative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat. 
Et eventuelt overskydende beløb kan fremføres til 
modregning i den skattepligtiges slutskat, men retten 
til at fremføre er ligesom i den øvrige skattelovgiv- 
ning begrænset til de fem efterfølgende indkomstår. 

Det foreslås, at også 5 års-reglen i personskattelo- 
vens § 8 a, stk. 5, ophæves. 

Til nr. 3, 5, 7 og 8 
Personskattelovens § 13, stk. 1-4, omhandler reg- 

lerne om fremførsel af underskud i skattepligtig ind- 
komst og personlig indkomst. 

Hvad angår underskud i den skattepligtige ind- 
komst, skal skatteværdien af underskud i den skatte- 
pligtige indkomst efter personskattelovens §13, 
stk. 1, så vidt muligt modregnes i bund-, mellem- og 
topskatten samt i skat af aktieindkomst over progres- 
sionsbeløbet i personskattelovens § 8 a. 

Hvis der efter modregningen er et resterende under- 
skud, kan dette fremføres til fradrag i de 5 følgende 
indkomstår. I de enkelte år fratrækkes underskuddet 
først i den skattepligtige indkomst. Hvis der herefter 
er et resterende underskud, omregnes det til skatte- 
værdi og fratrækkes i årets beregnede bund-, mellem- 
og topskat samt i skat af aktieindkomst over progres- 
sionsbeløbet. 

Hvad angår en gift person, skal et eventuelt reste- 
rende underskud i den skattepligtige indkomst fradra- 
ges i den anden ægtefælles skattepligtige indkomst i 
det aktuelle indkomstår. I det omfang underskuddet 
ikke kan rummes i ægtefællens skattepligtige ind- 
komst, modregnes skatteværdien af det resterende un- 
derskud i ægtefællens øvrige beregnede skatter. 

Denne modregning skal ske, før ægtefællens egne 
underskud i den skattepligtige indkomst vedrørende 
tidligere år fremføres, jf. personskattelovens § 13, 
stk. 2. 

Hvad angår underskud i den personlige indkomst, 
modregnes den negative personlige indkomst i ind- 
komstårets positive kapitalindkomst, før der beregnes 
bund-, mellem- og topskat, jf. personskattelovens 
§ 13, stk. 3. 

Et resterende negativt beløb kan fremføres til fra- 
drag de 5 følgende indkomstår. I de enkelte ind- 
komstår modregnes underskuddet først i kapitalind- 
komst og derefter i personlig indkomst, og der tillæg- 
ges heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet 
af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, 
stk. 1, før der beregnes bund-, mellem- og topskat. 

Hvad angår ægtefæller, skal et eventuelt underskud 
i den personlige indkomst i det aktuelle indkomstår 
modregnes mellem ægtefællerne, før underskud i den 
personlige indkomst vedrørende tidligere år fremfø- 
res, jf. personskattelovens § 13, stk. 4. 
I 

Det foreslås at ophæve den tidsmæssige begræns- 
ning på fem år, ,således at underskud kan fremføres 
ubegrænset. 

Det vil sige, at i det omfang den skattepligtige ind- 
komst for et indkomstår udviser et underskud, kan 
dette underskud efter personskattelovens § 13 fremfø- 

. res til fradrag efter de beskrevne regler i alle følgende 
indkomstår uden tidsbegrænsning. Tilsvarende gæl- 
der for underskud i den personlige indkomst. , , 
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Endvidere indebærer ophævelsen, at et uudnyttet 
underskud kan fremføres til fradrag hos en ægtefælle 
uden tidsbegrænsning. Det er en betingelse, at under- 
skuddet ikke kan medregnes i den skattepligtiges egen 
indkomst efter de beskrevne regler, og at ægtefællerne 
er samlevende ved indkomstårets udgang. 

Til nr. 4 
Der er tale om en konsekvensændring som følge af 

lovforslagets § 10, nr. 3. 

Til nr. 6 og 9 
I de situationer, hvor begge ægtefæller har uudnyt- 

tede underskud fra tidligere år, er det efter de gælden- 
de regler bestemt, at det ældste underskud skal mod- 
regnes først ved ægtefællernes skatteberegning uaf- 
hængig af, hvilken ægtefælle underskuddet vedrører. 
Da der med de foreslåede ændringer er ubegrænset ad- 
gang til fremførsel af underskud, er denne priorite- 
ringsregel overflødig. 

Som en konsekvens heraf foreslås det, at såfremt 
begge ægtefæller har uudnyttede underskud fra tidli- 
gere år, skal eget underskud modregnes først, før der 
kan ske overførsel og modregning af underskud fra 
den anden ægtefælle. 

Til nr. 10-12 
Der er tale om konsekvensændring som følge af, at 

der ikke længere er tale om gamle eller nye underskud 
eller tab, da alle uudnyttede underskud og tab, der 
ikke er blevet modregnet, ubegrænset vil kunne frem- 
føres til fradrag i senere år. 

Til § 11 

Til nr. 1 
Kommuner er normalt undtaget fra skattepligt, jf. 

selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 2, men såfremt en 
kommune har udskilt visse aktiviteter i et selskab med 
begrænset ansvar, er dette selskab skattepligtigt. Ved 
lov nr. 452 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige 
skattelove (Elselskabers overgang til almindelig skat- 
tepligt m.v. -  elieforrnen) blev kommuner imidlertid 
gjort skattepligtige af el-aktiviteter, uanset om disse 
aktiviteter er udskilt i et selskab. 

Kommunerne kunne ved overgangen til skattepligt 
i 2000 vælge at blive beskattet på linie med aktiesel- 
skaber efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, 
stk. 1, nr. 2 f, eller at blive beskattet på linie med for- 
eninger efter selskabsskattelovens § 3, stk. 7. 

Kommuners skattepligt efter selskabsskattelovens 
§ l, stk. 1, nr. 2 f, omfatter indtægt ved netvirksomhed 
og virksomhed, som efter elforsyningslovens § 2, 

stk. 4, (lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning) er 
undtaget fra loven. Skattepligten omfatter således som 
udgangspunkt de aktiviteter, som efter elforsyningslo- 
ven ikke kræves udøvet i selskabsform, herunder net- 
virksomhed. 

Øvrig elvirksomhed, dvs. produktion og levering af 
eller handel med elektricitet, jf. elforsyningslovens 
§ 2, stk. 1, skal udskilles i selskaber med begrænset 
ansvar og bliver almindeligt selskabsbeskattet efter 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 e. Kom- 
muner, der skal overdrage elvirksomhed, til et selskab 
med begrænset ansvar, og som ikke har fået overdra- 
get denne virksomhed pr. 1. januar 2000, er dog skat- 
tepligtige af indtægt herved, jf. overgangsbestemmel- 
sen i § 10, stk. 7, i lov nr. 452 af 31. maj 2000. 

Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at 
mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, 
som er omfattet af elforsyningsloven, helt eller delvist 
skal undtages fra lovens bestemmelser, jf. elforsy- 
ningslovens § 2, stk. 4, og sådan virksomhed, der er 
blevet undtaget fra elforsyningslovens bestemmelser, 
herunder kravet om udskillelse i et selskab, er ligele- 
des omfattet af kommunernes skattepligt. 

Det har nu vist sig, at der i praksis forekommer til- 
fælde, hvor kommunal elaktivitet - udover netvirk- 
somhed -  stadig ikke er udskilt i et selskab med be- 
grænset ansvar og heller ikke er blevet undtaget fra el- 
forsyningslovens bestemmelser. Disse aktiviteter er 
ikke omfattet af den gældende skattepligtsbestemmel- 
se i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 f, men er i 
stedet omfattet af overgangsbestemmelsen i § 10, 
stk. 7, i lov nr. 452 af 31. maj 2000, Dette findes ikke 
hensigtsmæssigt. 

Det foreslås derfor at ændre selskabsskattelovens 
§ 1, stk. 1, nr. 2 f, således at kommuners skattepligt 
omfatter indtægt ved netvirksomhed og øvrig virk- 
somhed, som er omfattet af elforsyningslovens § 2, 
stk. 1, eller er undtaget efter § 2, stk. 4, fra elforsy- 
ningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed). 

Herved sikres, at en kommunes skattepligt efter sel- 
skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 f, ikke afhænger af, 
om en el-aktivitet er omfattet af eller undtaget fra el- 
forsyningsloven, idet skattepligten omfatter såvel de 
aktiviteter, der ér undtaget fra elforsyningsloven, og 
de aktiviteter, der burde være undtaget fra elforsy- 
ningsloven. Aktivitet, der er udskilt i et aktieselskab 
eller anpartsselskab er fortsat omfattet af selskabs- 
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, medens aktivitet, der er 
udskilt i øvrige selskaber, er omfattet af selskabsskat- 
telovens § 1, stk. 1, nr. 2 e. 

Skattepligten omfatter fortsat fortjeneste og tab ved 
afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, 
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der har eller har haft tilknytning til sådan virksomhed. 
Hvis kommuner producerer elektricitet og varme i 
samproduktion, omfatter skattepligten tillige indtægt 
ved varmeproduktion. 

Kommuners indtægt ved virksomhed med produk- 
tion af elektricitet og varme ved affaldsforbrænding er 
fortsat undtaget fra skattepligt. Det foreslås som en 
konsekvens af den foreslåede nyaffattelse af selskabs- 
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 f, at præcisere, at kom- 
muners skattepligt ikke omfatter indtægt ved produk- 
tion af elektricitet ved afbrænding af affald. Anven- 
delse af støttebrændsel, som er nødvendig i forbindel- 
se med affaldsforbrændingen, medfører ikke skatte- 
pligt. Skattefritagelsen gælder alene indtægt ved el- 
produktion ved afbrænding af affaldsprodukter, me- 
dens indtægt ved elproduktion ved afbrænding af bio- 
gas, methangas eller andre slutprodukter, fortsat er 
skattepligtig. 

Til nr. 2 
Ændringen skal ses på baggrund af den eksisterende 

usikkerhed om, hvorvidt andelsselskaber, der er ko- 
operationsbeskattede, kan have artsfremmed virksom- 
hed, som er placeret i datterselskaber, der er selskabs- 
beskattede/beskattes som registrerede aktieselskaber. 

Forslaget indebærer, at kooperationsbeskattede an- 
delsselskaber kan eje aktier/anparter i alle typer sel- 
skaber. Dermed vil andelsselskaber også have mulig- 
hed for at være medejere af selskaber uden, at der er 
tale om, at der foreligger et direkte moder/datter for- 
hold. Med forslaget vil der dermed ikke blive skelnet 
mellem, om de pågældende aktiviteter befinder sig i et 
datterselskab eller ej, eller om der eventuelt er tale om 
en mindre aktiepost, som ikke opfylder betingelserne 
for, at der er tale om et datterselskab. 

Med forslaget bliver der ikke ændret på det forhold, 
at samhandelen mellem andelsselskabet og dets dat- 
terselskaber og/eller de selskaber, hvori andelsselska- 
ber har aktier/anparter, skal ske til markedspris. 

Med forslaget bliver der heller ikke ændret på det 
forhold, at et kooperationsbeskattet andelsselskab, der 
har ikke-kooperative aktiviteter i selve den kooperati- 
onsbeskattede del af selskabet, og hvor disse aktivite- 
ter ikke er rene biprodukter i forhold til de kooperative 
aktiviteter, ikke vil kunne opretholde sin kooperati- 
onsbeskatning. Hvis kooperationsbeskatningen skal 
opretholdes, må de pågældende ikke-kooperative ak- 
tiviteter frasælges eller placeres i et selskabsbeskattet 
datterselskab. 

Til nr. 3 
Brugsforeninger kan efter de gældende regler i sel- 

skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, udelukkende òp- 

fylde deres formål om fremme af medlemmernes fæl- 
les interesser gennem medlemmernes deltagelse som 
aftagere af leverancer direkte fra brugsforeningen. 
Det foreslås at ændre betingelserne i selskabsskattelo- 
vens § 1, stk. 1, nr. 3 a, således at brugsforeninger får 
mulighed for at opfylde formålet direkte eller indirek- 
te gennem helt eller delvist ejede selskaber. 

Medlemmerne kan herefter modtage leverancer til 
privat forbrug fra såvel brugsforeningen som fra den- 
nes helt eller delvist ejede selskaber. En brugsfor- 
ening kan organiseres med helt eller delvist ejede un- 
derliggende selskaber, der igen ejer underliggende 
selskaber, og brugsforeningen kan opfylde sit formål 
gennem alle underliggende selskaber. 

I selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, er det til- 
lige en betingelse for beskatning som brugsforening, 
at eventuelle udlodninger til medlemmerne -  bortset 
fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital 
-  sker på grundlag af den stedfundne omsætning med 
de pågældende medlemmer. Det kan dog være ved- 
tægtsmæssigt bestemt, at udlodning alene sker til per- 
sonlige medlemmer i brugsforeningen. 

Det foreslås at ændre denne betingelse, således at 
eventuel udlodning skal ske på grundlag af brugsfor- 
eningens direkte og indirekte omsætning med med- 
lemmerne. Ved indirekte omsætning forstås medlem- 
mernes omsætning med brugsforeningens helt eller 
delvist ejede selskaber. Det er ikke en betingelse, at 
udlodning skal ske på grundlag af medlemmernes 
samlede omsætning med foreningen og alle underlig- 
gende selskaber, idet der er mulighed for alene at ind- 
drage omsætning med foreningen og udvalgte selska- 
ber i beregningsgrundlaget. 

Til nr. 4 og 5 
Akkumulerende investeringsforeninger, der ude- 

lukkende henvender sig til pensionsafkastskattepligti- 
ge, fik ved lov nr. 1033 af 17. december 2001 (lovfor- 
slag. nr. L 11, folketingsåret 2001/2002, 2. samling) 
ændrede skattepligtsbetingelser. 

Ved lovændringen fik investeringsforeningerne 
mulighed for, at også pengeinstitutter, som ikke er 
pensionsafkastskattepligtige, kan have en beholdning 
af disse særlige investeringsbeviser. Det foreslås, at 
fondsmæglerselskaber kan optages som medlemmer 
på samme betingelser som pengeinstitutter. 

Det fremgår af den ny skattepligtsbestemmelse i 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, at det er en be- 
tingelse for skattepligt efter nr. 6, som reelt medfører 
skattefrihed for foreningen, at der kun må optages 
medlemmer, der er pensionsafkastskattepligtige eller 
pengeinstitutter, der er lagerbeskattede. I bemærknin- 
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gerne til lovforslaget er anført, at såfremt en investe- 
ringsforening eller et pengeinstitut sælger investe- 
ringsbeviser til andre, er betingelserne for skattepligt 
efter den lempelige regel i selskabsskattelovens § 1, 
stk. 1, nr. 6, ikke længere opfyldt. I så fald overgår in- 
vesteringsforeningen til almindelig skattepligt efter 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a. 

I forbindelse med 3. behandlingen af L 11 
(2001/2002), anmodede InvesteringsForeningsRådet 
om, at der blev stillet ændringsforslag, således at en 
investeringsforening ikke bærer risikoen for, at et 
pengeinstitut sælger investeringsbeviser til ikke-pen- 
sionsafkastskattepligtige, og derved far investerings- 
foreningen til at overgå til skattepligt efter selskabs- 
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a. 

Dette blev afvist af Skatteministeriet, idet den fore- 
slåede mulighed for pengeinstitutter til at blive med- 
lem af en investeringsforening skete med henblik på, 
at disse kunne besidde en handelsbeholdning. Det var 
ved lovændringen ikke hensigten tillige at foretage en 
ændring af de gældende regler om risikofordeling, 
hvorefter sælger som udgangspunkt havde risikoen 
for, at salg af investeringsbeviserne skete til pensions- 
afkastskattepligtige. 

Investeringsforeningerne har imidlertid efterføl- 
gende oplyst, at der ikke er mulighed for at etablere 
løsninger, som indebærer, at det IT-teknisk kan for- 
hindres, at der sker salg af beviserne til ikke-pensions- 
afkastskattepligtige. Det kan således ikke garanteres, 
at der ikke sker fejl ved handel med beviserne, og at 
betingelserne for skattepligt efter den gunstige regel i 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, altid er over- 
holdt. Dette var en forudsætning, da den særlige skat- 
tepligtsbestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, 
nr. 5 a, oprindeligt blev indført, jf. lov nr. 1294 af 20. 
december 2000. 

Det foreslås på den baggrund at indføre en dispen- 
sationsbestemmelse, således at skatteministeren kan 
give tilladelse til, at der fortsat kan ske beskatning ef- 
ter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, uanset at der 
ved en fejl sker salg af investeringsbeviser til investo- 
rer, der ikke er skattepligtige efter pensionsafkastbe- 
skatningsloven eller lagerbeskattede pengeinstitutter 
eller fondsmæglerselskaber. Formålet med dispensa- 
tionsadgangen er at sikre, at en investeringsforening 
ikke i alle tilfælde bærer risikoen for, at der er sket 
salg af et investeringsbevis til en ikke-pensionsafkast- 
skattepligtig. 

Det fremgår allerede af bestemmelsens ordlyd, at 
der ikke kan gives dispensation, hvis udtrykket 
»PAL« ikke indgår i navnet på investeringsforenings- 
afdelingen. Ligeledes vil dispensation være udeluk- 

ket, hvis det ikke af foreningens vedtægter fremgår, at 
foreningen udelukkende optager medlemmer som 
nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, 3. pkt. 
Disse betingelsers opfyldelse er investeringsforenin- 
gen i alle tilfælde selv herre over. 

Der kan som udgangspunkt heller ikke gives dis- 
pensation, hvis det kan tilregnes investeringsforenin- 
gen, pengeinstituttet eller fondsmæglerselskabet som 
forsætligt eller groft uagtsomt, at investeringsbeviset 
er blevet solgt til en investor uden for den tilladte 
medlemskreds. 

Det er en betingelse for dispensation, at der forelig- 
ger særlige omstændigheder. Afgørelsen heraf vil 
bero på en konkret vurdering, hvor der vil blive lagt 
betydelig vægt på, om pengeinstituttet eller fonds- 
mæglerselskabet har etableret sit IT-system på en så- 
dan måde, at det i videst muligt omfang er sikret, at 
der ikke sker salg af beviser til ikke-pensionsafkast- 
skattepligtige. 

Der kan endvidere ved vurderingen lægges vægt på, 
om der er en særlig tilknytning mellem investerings- 
foreningen og pengeinstituttet eller fondsmæglersel- 
skabet. En tæt tilknytning vil som udgangspunkt tale 
imod dispensation, hvorimod perifer eller slet ingen 
tilknytning til pengeinstituttet eller fondsmæglersel- 
skabet kan tale for dispensation. 

Det er under alle omstændigheder udgangspunktet, 
at dispensation kun bliver givet, hvis investeringsfor- 
eningen snarest efter, at investeringsforeningen ved 
eller burde vide, at betingelserne for skattepligt efter 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, ikke er opfyldt, 
foranlediger betingelserne opfyldt. Hvis et pengeinsti- 
tut eksempelvis har solgt et investeringsbevis til en 
ikke-pensionsafkastpligtig, skal investeringsforenin- 
gen -  så vidt muligt - drage omsorg for, at den ikke- 
pensionsafkastskattepligtige investor afstår det eller 
de pågældende investeringsbevis(er). 

Det er hensigten, at kompetencen til at træffe afgø- 
relse om dispensation vil blive udlagt til Told- og 
Skattestyrelsen, der er skatteansættende myndighed 
for disse særlige investeringsforeninger. 

Til nr. 6 og 10 
Efter den gældende bestemmelse i § 13, stk. 1, nr. 

2, er udbytte skattefrit for moderselskaber, der ejer 
mindst 25 pet. af aktie- eller andelskapitalen i det ud- 
byttegivende selskab, datterselskabet, når denne eje- 
randel har været opretholdt i en sammenhængende pe- 
riode på 1 år, inden for hvilken periode udbytteudlod- 
ningen har fundet sted. Denne regel gælder ikke for 
udbytte vedrørende aktier omfattet af aktieavancebe- 
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skatningsloven § 2 a, dvs. finansielle aktier i selskaber 
beliggende i lavskattelande. 

Den foreslåede bestemmelse medfører, at den eje- 
randel moderselskaber her 'i landet skal besidde for at 
få udbytteudlodninger skattefrit fra deres datterselska- 
ber, nedsættes fra 25 pet. til 20 pet. 

Efter de gældende regler i § 2, stk. 1, litra c, er ud- 
bytte modtaget af udenlandske (moder)selskaber skat- 
tefrit, hvis det udbyttemodtagende selskab ejer mindst 
25 pet. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, 
datterselskabet, i en sammenhængende periode på 
mindst ét år, inden for hvilken periode udbytteudlod- 
ningstidspunktet ligger. Det er endvidere et krav, at 
det udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende i 
et EU-medlemsland, et land Danmark har indgået en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst med, på Færøerne 
eller i Grønland. 

Det foreslås, at ejerandelen, der kvalificerer uden- 
landske moderselskaber til at få udloddet udbytte 
skattefrit, nedsættes fra 25 pet. til 20 pet. Forslaget in- 
debærer, at begrænset skattepligtige moderselskaber, 
der ejer mere end 20 pet. af aktiekapitalen i her hjem- 
mehørende datterselskaber, skattefrit vil kunne få 
overført udbytte forudsat, at de øvrige betingelser i 
§ 2, stk. 1, litra c, er opfyldt. Herved ligestilles uden- 
landske moderselskaber med danske moderselskaber i 
relation til udbytteudlodninger fra danske dattersel- 
skaber. Ændringen af reglen skal således ses i sam- 
menhæng med den tilsvarende ændring af § 13, stk. 1, 
nr. 2. 

Nedsættelsen af kravet til ejerandelens størrelse 
foreslås tillagt virkning for udbytter, der vedtages ud- 
loddet eller udbetalt den 1. januar 2002 eller senere. 

Til nr. 7 

Statslige og kommunale havne og lufthavne er fri- 
taget for skattepligt efter bestemmelserne i selskabs- 
skattelovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, idet statslige og 
kommunale institutioner og virksomheder m.v. er 
ubetinget skatteundtagne. 

Private havne og lufthavne er betinget skattefritaget 
efter den særlige bestemmelse i selskabsskattelovens 
§ 3, stk. 1, nr. 4, hvorefter visse foretagender, dér ikke 
forfølger privatøkonomiske formål, under nærmere 
omstændigheder er skattefritagne. For så vidt angår 
havne og lufthavne, er det en betingelse, at indtægter- 
ne ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende 
anvendes til formålet, som skal være henholdsvis hav- 
ne- eller lufthavnsvirksomhed. Der kan ske normal 
forrentning af en eventuel indskudskapital, uden at 
skattefriheden mistes. 

Såfremt en havn eller lufthavn påbegynder udøvel- 
se af såkaldt sideordnet aktivitet, dvs. aktiviteter, der 
ikke medgår til det formål, der betinger skattefrihe- 
den, fortabes skattefriheden, og alle aktiviteter bliver 
herefter undergivet skattepligt. 

Der er ikke i praksis taget stilling til spørgsmålet 
om, hvorvidt havne og lufthavne kan bevare deres 
skattefrihed, såfremt der udøves sideordnet aktivitet i 
et selvstændigt, skattepligtigt datterselskab. Der fore- 
ligger ingen retspraksis i relation til skattefritagelses- 
bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 4, om dette spørgsmål, 
men Ligningsrådet har udtalt sig om spørgsmålet, jf. 
TfS 2001, 619. Ligningsrådet udtalte i den konkrete 
sag, at det må være uden betydning, om aktivitet, der 
går udover sædvanlig lufthavnsdrift, indskydes et dat- 
terselskab. Dermed er det Ligningsrådets opfattelse, 
at en lufthavn ikke kan bevare sin skattefritagelse, så- 
fremt der drives sideordnet aktivitet i et skattepligtigt 
datterselskab. Den konkrete sag blev påklaget til 
Landsskatteretten, der dog ikke tog stilling til dette 
spørgsmål. 

For at undgå fremtidig tvivl om skattefritagelsernes 
rækkevidde, foreslås det at præcisere reglerne for hav- 
ne og lufthavne. Det foreslås, at det fremgår direkte af 
bestemmelsens ordlyd, at havne og lufthavne kan dri- 
ve sideordnet aktivitet i skattepligtige datterselskaber, 
uden selv at miste skattefriheden. 

Formålet hermed er at sikre, at havne og lufthavne 
har mulighed for at udøve aktiviteter, der ikke direkte 
vedrører havne- eller lufthavnstrafik, men som er na- 
tur1igt og tæt knyttet hertil, og som mest hensigtsmæs- 
sigt drives af havnen eller lufthavnen. 

Der er ikke tiltænkt ændringer i afgørelsen af, hvil- 
ke aktiviteter der kan udøves af en havn eller lufthavn, 
uden at skattefriheden fortabes. Det fremgår af skatte- 
fritagelsesbestemmelsens ordlyd, at indtægterne iføl- 
ge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende må an- 
vendes til formålet. En fortolkning af bestemmelsen 
indebærer, at formålet skal være henholdsvis havne- 
eller lufthavnsvirksomhed, men bestemmelsen inde- 
holder ingen definition af begrebet havne- og luft- 
havnsvirksomhed. Der er heller ikke opstået en lang- 
varig praksis eller afsagt domstolsafgørelser, hvorpå 
der kan støttes ret, om afgrænsningen af henholdsvis 
skattefritaget havne- og lufthavnsvirksomhed og skat- 
tepligtig sideordnet aktivitet. 

Til nr. 8 
Efter selskabsskattelovens § 3, stk. 7, er kommuner 

skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig virk- 
somhed med at drive netvirksomhed og virksomhed, 
som efter § 2, stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 er 
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undtaget fra elforsyningsloven (elnæringsvirksom- 
hed). 

Skattepligtens omfang efter selskabsskattelovens 
§ 3, stk. 7, er identisk med kommuners skattepligt ef- 
ter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 f, der foreslås 
ændret ved lovforslagets § 11, nr. 1. Det foreslås der- 
for tilsvarende at ændre skattepligtsbestemmelsen i 
selskabsskattelovens § 3, stk. 7, og der henvises i det 
hele til bemærkningerne til lovforslagets § 11, nr. 1. 
Kommuner er fortsat skattefritaget af indtægt ved 
virksomhed med produktion af elektricitet og varme 
ved affaldsforbrænding, jf. bemærkningerne til lov- 
forslagets § 11, nr. 1. 

Til nr. 9 og 11 
Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, blev med 

lov nr. 452 af 31. maj 2000 (Elselskabers overgang til 
almindelig skattepligt m.v. -  elreformen) udvidet, så- 
ledes at udbytte fra visse selskaber kan ske skattefrit 
til elselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, 
stk.l, nr. 2 e- 2 f. 

Bestemmelsen blev imidlertid ikke udvidet for så 
vidt angår hvilke selskaber, der kan udloddes fra. Det 
er således efter den gældende bestemmelse i § 13, 
stk. 1, nr. 2, alene selskaber omfattet af selskabsskat- 
telovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, der kan modtages skat- 
tefri udbytter fra. 

Selskaber, der har produktion, transport handel el- 
ler levering af elektricitet beskattes efter selskabsskat- 
telovens § 1, stk. 1, nr. 2 e eller 2 f (med undtagelse af 
visse kommunale elselskaber), uanset elselskabets or- 
ganisationsform. Aktieselskaber beskattes dog fortsat 
efter § 1, stk. 1, nr. 1. Elselskaber kan således ikke ud- 
lodde skattefrit, medmindre de er organiseret som ak- 
tieselskaber. 

Dette har ikke været tilsigtet, da elselskaber omfat- 
tet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e og 2 f, 
beskattes som aktieselskaber, jf. §17, stk. 1. Det fore- 
slås derfor, at udbytte, som modtages fra aktier eller 
andele i elselskaber omfattet af selskabsskattelovens 
§ 1, stk. 1, nr. 2 e og f, tillige kan omfattes af selskabs- 
skattelovens § 13, stk.l, nr. 2. 

Tilsvarende foreslås, at elselskaber omfattet af sel- 
skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e-f, ligesom selska- 
ber, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, 
nr. 1 og 2, ikke skal medregne udbytte af egne andele 
til den skattepligtige indkomst. 

Til nr. 12 
Ændringen er en konsekvensrettelse, som ved en 

fejl ikke blev medtaget, da den daværende § 1, stk. 4, 
i selskabsskatteloven blev ophævet ved lov nr. 399 af 
22. maj 1996 om ændring af forskellige skattelove 

(Beskatning af investeringsforeninger og deres med- 
lemmer, afgrænsning af »tomme« selskaber, under- 
skudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.). De da- 
værende § 1, stk. 5 og 6, blev herefter til § 1, stk. 4 og 
5. - 

Til nr. 13 
I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. 

er det i § 29 B, stk. 6, bestemt,, at der for frivillige 
acontoindbetalinger skal beregnes tillæg. Tillægget 
beregnes således, at der for indbetalinger, der sker se- 
nest den 20. marts, ydes selskabet eller foreningen 
m.v. et tillæg på 1 pet. af indbetalingen, mens selska- 
bet eller foreningen for indbetalinger, der sker efter 
den 20. marts, men senest den 20. november, skal be- 
tale statskassen et tillæg på 1 pet. af denne del af ind- 
betalingen. 

Af § 29 B, stk. 5, 3. pkt., fremgår, at selskabet eller 
foreningen m.v. er berettiget til en godtgørelse på 4 
pet. af en eventuel overskydende skat. Godtgørelsen 
skal neutralisere statens likviditetsfordel af den over- 
skydende skat frem til 1. november i det følgende år, 
hvor den overskydende skat kommer til udbetaling, jf. 
§ 29 B, stk. 5, 7. pkt. Denne godtgørelse er i stk. 5, 4. 
pkt., maksimeret til 4 pet. af den højeste indkomstskat 
i indkomståret eller i et af de to seneste indkomstår 
forud for indkomståret. 

For nystiftede selskaber og bestående selskaber, der 
på grund af en ændring i skattepligtsstatus indtræder i 
acontoskatteordningen, samt for selskaber, der i dette 
og de seneste 2 indkomstår har haft en skattepligtig 
indkomst på 0 kr., bevirker maksimeringsreglen, at 
der ikke kan betales godtgørelse. Det betyder, at sel- 
skaber m.v., hvor den skattepligtige indkomst er 0 kr. 
eller meget lille, ikke kan få godtgørelse af de indbe- 
talte acontoskattebeløb eller får en godtgørelse, der er 
så lille, at de efter fradrag af 1 pet. tillæg i forbindelse 
med indbetaling af frivillige acontoskattebeløb, ikke 
får tilbagebetalt hele det indbetalte beløb. 

Det foreslås på den baggrund at ophæve maksime- 
ringsreglen i § 29 B, stk. 5, 4. pkt. Ved ophævelsen af 
maksimeringsreglen sikres det, at der altid ydes godt- 
gørelse af det indbetalte beløb, hvorved skatteyderen 
ikke vil komme i den situation, at der ikke sker tilba- 
gebetaling af hele det indbetalte beløb. 

Forslaget vil få betydning for alle selskaber, der tid- 
ligere er blevet ramt af maksimeringsreglen, fordi de- 
res indkomstskat i indkomståret og de to forudgående 
indkomstår har været 0 eller relativ lav i forhold til 
den i indkomståret indbetalte acontoskat. 

Således vil en ophævelse af maksimeringsreglen 
endvidere sikre, at datterselskaber, som udtræder af en 
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sambeskatning, vil kunne fa godtgørelse af for meget 
indbetalt acontoskat. Det bemærkes, at datterselskabet 
ikke har haft en indkomstskat i årene under sambe- 
skatningen, da den samlede indkomstskat under sam- 
beskatningen påhviler og beregnes hos moderselska- 
bet. : 

Til nr. 14 
Selskabsskattelovens § 30, stk. 2, indeholder regler 

for beregningen af rente, når en ændret skatteansættel- 
se medfører restskat. 

Restskattebeløb forrentes med 0,6 pet. pr. påbe- 
gyndt måned fra den 1. november i kalenderåret eller 
ved et forskudt indkomstår fra den 1. november i ka- 
lenderåret efter det kalenderår, som det forskudte ind- 
komstår træder i stedet for, og indtil betalingsdatoen, 
dog ikke længere end indtil udgangen af den måned, 
hvor beløbet forfalder. For renter, der påløber den 1. 
januar 2002 eller senere er renten variabel, idet renten 
vil blive fastsat i henhold til § 7, stk. 2, i lov om op- 
krævning af skatter og afgifter med tillæg af 0,4 pro- 
centpoint. 

Det foreslås at ændre bestemmelsen således, at rest- 
skattebeløb pålægges en rente, jf. ovenfor, pr. påbe- 
gyndt måned fra den 1. november i kalenderåret efter 
indkomståret, eller ved forskudt indkomstår fra den 1. 
november i kalenderåret efter det kalenderår, som det 
forskudte indkomstår træder i stedet for, og frem til og 
med den måned, hvori udskrivningen finder sted. 

Ændringen udgør en rentelempelse for skatteyder, 
der ikke længere skal betale rente frem til udgangen af , 
forfaldsmåneden, men efter forslaget blot skal betale 
rente frem til og med udskrivningsmåneden. Betales 
der inden sidste rettidige betalingsdag, er perioden fra 
udgangen af udskrivningsmåneden og frem til beta- 
lingsdagen rentefri for skatteyder. Dette giver skatte- 
yderen et incitament til at betale inden sidste rettidige 
betalingsdag, i modsætning til i dag, hvor skatteyder 
betaler samme rente, uanset hvornår i forfaldsmåne- 
den beløbet betales. 

Til nr. 15 
Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens 

§ 30, stk. 4, indeholder regler for beregning af mora- 
rente. Det følger af stk. 4, 2. pkt., at hvis beløbet ikke 
betales rettidigt, forrentes det med 0,6 pet. for hver på- 
begyndt måned fra forfaldsdagen at regne. For renter, 
der påløber fra og med den 1. januar 2002 er forrent- 
ningen dog variabel, jf. bemærkningerne ovenfor til 
nr. 14. I selskabsskattelovens § 30, stk. 4, 3. pkt., er 
fastsat, at i de tilfælde, der er nævnt i 2. pkt., forrentes 
beløbet ikke efter stk. 2, 3. pkt., i den måned, hvor be- 
løbet forfalder til betaling. Bestemmelsen skal hindre, 

at der sker forrentning af et restskattebeløb efter 2 for- 
skellige bestemmelser nemlig dels selskabsskattelo- 
vens § 30, stk. 2, 3. pkt., dels § 30, stk. 4, 3. pkt. 

I konsekvens af ændringen i selskabsskattelovens 
§ 30, stk. 2, 3. pkt., jf. lovforslagets § 11, nr. 14, fore- 
slås det at ophæve bestemmelsen. Det betyder, at hvis 
et restskattebeløb ikke betales rettidigt, hvilket er se- 
nest den 20. i den måned, hvor beløbet forfalder til be- 
taling, forrentes beløbet fra forfaldsdagen efter § 30, 
stk. 4. Der gives således ikke rentefrihed fra forfalds- 
dagen og frem til sidste rettidige betalingsdag i de si- 
tuationer, hvor der ikke betales rettidigt, hvilket vil 
give selskaberne et incitament til at betale inden sidste 
rettidige betalingsdag. 

Til nr. 16 
Der foreslås en nyaffattelse af CFC-reglerne i sel- 

skabsskattelovens § 32. 

De omfattede udenlandske datterselskaber (s 32, 
stk. 1 og 2) 

Det foreslås, at CFC-reglerne kun finder anvendel- 
se, hvis 
1) datterselskabets CFC-indkomst for det pågæl- 

dende indkomstår udgør mere end 1/3 af datter- 
selskabets samlede skattepligtige indkomst op- 
gjort efter danske regler, og 

2) datterselskabets samlede udenlandske indkomst- 
skat er mindre end 3/4 af den danske skat af dat- 
terselskabets samlede skattepligtige indkomst for 
samme periode. Danske kildeskatter, som datter- 
selskabet betaler som begrænset skattepligtig ef- 
ter selskabsskattelovens § 2, medregnes i de 
udenlandske indkomstskatter, jf. stk. 10, 2. pkt. 

Det foreslås samtidigt, at datterselskaber, som er 
forsikringsselskaber eller banker, kan opnå en undta- 
gelse fra CFC-reglerne, hvis datterselskabet opfylder 
visse nærmere betingelser. Datterselskabet skal ved 
ansøgningen dokumentere, at 
홢 det hovedsageligt driver virksomhed i selskabets 

hjemland. Private kunder er hjemlands kunder, 
hvis den pågældende bor i landet, niens virksom- 
heder anses for at være hjemlandskunder, hvis 
kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det 
pågældende land. Kravet vil som hovedregel 
være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra 
virksomhed på det hjemlige marked er mindst 
dobbelt så stort som virksomhed med udenland- 
ske kunder. 

홢 det hovedsageligt driver virksomhed med uaf- 
hængige parter. Kravet vil også her som hovedre- 
gel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter 
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fra virksomhed med uafhængige er mindst dob- 
belt så stort som virksomhed med koncernfor- 
bundne virksomheder. 
det har koncession til at drive den pågældende 
virksomhed. 

홢 det er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland, 
som svarer til det danske Finanstilsyn. 

홢 det er hjemmehørende i EU eller i et dobbeltbe- 
skatningsoverenskomsts land. Betingelsen er, at 
beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til 
moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsæt- 
tes efter bestemmelserne i moder-/datterselskabs 
direktivet eller efter dobbeltbeskatningsoverens- 
komsten med Færøerne, Grønland eller den stat, 
hvor datterselskabet er hjemmehørende. Denne 
betingelse svarer til betingelsen i selskabsskatte- 
lovens § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt., om udbytte til 
selskaber i ikke EU-lande uden dobbeltbeskat- 
ningsoverenskomst med Danmark. 
det har en kapitalstyrke, som ikke overstiger, 
hvad driften af den koncessionerede virksomhed 
tilsiger. Ved denne vurderingen kan bl.a. indgå: 
den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det på- 
gældende land, det offentlige tilsyns krav og an- 
befalinger i det pågældende land samt kapital- 
styrken i andre selskaber (indenfor samme bran- 
che) i samme koncern. 

Ved vurderingen af om datterselskabet opfylder be- 
tingelserne skal der ses på de reelle kundeforhold, 
f.eks. skal der ses i gennem back-to-back arrangemen- 
ter i forbindelse med vurderingen af om samhandlen 
er med uafhængige parter. Et selskab, som opfylder 
betingelserne, må siges at drive almindelig forsik- 
rings- eller bankvirksomhed uden væsentlig grænse- 
overskridende aktivitet, og er ikke placeret i det på- 
gældende land med henblik på at opnå skattemæssige 
fordele i forhold til Danmark eller andre lande. Sel- 
skabet bør derfor ikke være omfattet af CFC-reglerne. 
Tilladelsen gives af Ligningsrådet, som fastsætter vil- 
kår for tilladelsen, som maksimalt kan være 10 år pr. 
tilladelse. Tilladelsen gives under forudsætning af, at 
der ikke sker væsentlige ændringer i datterselskabet, 
som har betydning for tilladelsen. Ligningsrådet kan 
eksempelvis fastsætte vilkår om, at det danske moder- 
selskab årligt skal indsende materiale, som viser sta- 
tus i datterselskabet vedrørende aktiviteter med ikke- 
hjemlige kunder og kapitalstyrke. 

Sammenligningen af dansk og udenlandsk skat. (§ 32, 
stk. 3-4). 

Dette forslag medfører, at det ikke længere skal 
vurderes, om datterselskabet over en årrække vil blive 

væsentligt lavere beskattet, end det ville være blevet i 
Danmark (eller opnår en væsentlig skatteudskydelse), 
idet der foretages en objektiv år-til-år-vurdering på 
grundlag af årets faktiske resultat og den faktiske be- 
skatning. 

En anden konsekvens af forslaget er, at dattersel- 
skabet ikke skal anses for at være et finansielt selskab, 
alene fordi de finansielle aktiver udgør mere end 1/3 
de samlede aktiver. Herved undgås, at selskaber bliver 
CFC-selskaber uden skattepligtig CFC-indkomst. Der 
skal endvidere ikke foretages særlige skattemæssige 
værdiansættelser ved bedømmelsen af, om dattersel- 
skabet er et CFC-selskab. 

Endvidere foreslås det, at alene indkomst, som er 
skattepligtig efter danske regler, medregnes ved opgø- 
relsen af, om mere end 1/3 af indkomsten er af finan- 
siel/ mobil karakter. Dette er ikke tilfældet i dag. Ek- 
sempelvis skal skattefrie udbytter og aktieavancer 
medregnes ved denne vurdering efter gældende regler. 

Der skal foretages to sammenligninger. I den første 
sammenligning skal det vurderes, om CFC-indkom- 
sten for indkomståret udgør mere end 1/3 af den sam- 
lede skattepligtige indkomst opgjort efter danske reg- 
ler. Tidligere års underskud i datterselskabet, overfør- 
te underskud samt koncernbidrag medregnes ikke ved 
denne sammenligning. Vurderingen foretages udeluk- 
kende på datterselskabets indkomst i det pågældende 
indkomstår. 

Udgør CFC-indkomsten mere end 1/3 af den sam- 
lede skattepligtige indkomst, skal den udenlandske 
skat således sammenlignes med den danske skat (dvs. 
30% af datterselskabets indkomst). De relevante skat- 
ter ved sammenligningen er datterselskabets samlede 
danske skat opgjort på grundlag af reglerne i stk. 3 og 
4 (dvs. inklusiv fremførte og overførte underskud) og 
den samlede udenlandske skat. Er den udenlandske 
skat mindre end 3/4 af den danske skat, opgøres det 
beløb, som moderselskabet skal medregne ved ind- 
komstopgørelsen (moderselskabets skattepligtige 
CFC-indkomst, hvilket ikke er identisk med dattersel- 
skabets CFC-indkomst opgjort efter stk. 3 og 4). Er 
datterselskabets samlede danske indkomst opgjort ef- 
ter stk. 3 og 4 efter fradrag af fremførte og overførte 
underskud negativ, kan datterselskabet i det pågæl- 
dende indkomstår ikke være et CFC-selskab og mo- 
derselskabet skal ikke beregne en CFC-indkomst. 

Når sammenligningen sker på baggrund af den 
samlede udenlandske skat, undgår man at skulle fore- 
tage en opdeling af den udenlandske skat i skat af 
CFC-indkomst og skat af anden indkomst. Ved en så- 
dan opdeling ville man skulle foretage en beregning 
af, hvad de enkelte CFC-indkomstdele udløser af skat 
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i udlandet udelukkende af hensyn til den danske CFC- 
opgørelse. En administrativ belastning som ville blive 
påført både CFC-selskaber og ikke-CFC-selskaber, 
idet opdelingen skulle foretages allerede ved sam- 
menligningen. Ved den foreslåede model skal det blot 
konstateres, hvor meget datterselskabet har betalt i 
udenlandsk skat. 

Moderselskabet beskattes efter forslaget kun af de 
avancer m.v., som er opnået efter overtagelsen af kon- 
trollen med (eller opnåelsen af væsentlig indflydelse 
på) datterselskabet. Den udenlandske beskatning vil 
derimod være baseret på de avancer m.v., som er op- 
nået siden anskaffelsen. Det er ved sammenligningen 
af den danske og den udenlandske skat nødvendigt at 
anvende ens ansættelsesværdier (dvs. faktiske anskaf- 
felsessummer osv.), ellers kan der ikke foretages en 
reel sammenligning. Hvis datterselskabet ved f.eks. 
fusion eller tilførsel af aktiver er indtrådt i et indsky- 
dende selskabs anskaffelsessum, skal det indskydende 
selskabs anskaffelsessum af samme grund anvendes 
ved den danske indkomstopgørelse af afskrivninger 
og fortjenester/tab. Til gengæld medregnes fortjeneste 
og tab ikke på fusions- eller tilførselstidspunktet, hvis 
et andet selskab, som moderselskabet kontrollerer, 
indtræder i datterselskabets anskaffelsessummer ved 
en fusion eller tilførsel af aktiver. 

Det foreslås således i stk. 3 ved fastsættelsen af den 
danske sammenligningsindkomst, at avancer og tab 
beregnes på grundlag af de faktiske anskaffelsessum- 
mer. Endvidere foreslås det, at 

afskrivningsgrundlaget for saldoafskrivninger 
ved fastlæggelsen af den danske sammenlig- 
ningsindkomst svarer til det udenlandske afskriv- 
ningsgrundlag (dvs. den nedskrevne værdi efter 
udenlandske regler), når det udenlandske afskriv- 
ningsgrundlag beregnes som anskaffelsessum- 
mer minus afskrivninger, 

홢 ved beregningen af lineære afskrivninger anven- 
des den oprindelige anskaffelsessum, og aktivet 
anses for afskrevet med de i udlandet faktisk fore- 
tagne afskrivninger, 

홢 de danske afskrivninger så vidt muligt skygger de 
i udlandet foretagne afskrivninger, dog inden for 
rammerne af de maksimale afskrivningssatser, 
der er fastsat i afskrivningsloven, 

홢 der ved den danske iridkornstopgørelsè af fortje- 
nester og tab på aktiver anvendes lagerprincippet, 

> hvis lagerprincippet anvendes i udlandet (også 
selvom dette ikke kan anvendes efter danske reg- 
ler). Ved lagerprincippet forstås, at avancer eller 
tab opgøres som forskellen mellem værdien ved 
indkomstårets udløb og værdien ved indkomst- 

året begyndelse. Til gengæld anvendes realisati- 
onsprincip ved den danske indkomstopgørelse af 
fortjenester og tab på aktiver, hvis dette princip 
anvendes i udlandet (også selvom dette ikke kan 
anvendes efter danske regler). Anvendes der ved 
den udenlandske indkomstopgørelse et opgørel- 
sesprincip, som hverken er lager- eller realisati- . 
onsprincippet, men som er en mellemform mel- 
lem de to principper, kan dette princip anvendes 
ved indkomstopgørelsen. 

Ved fastsættelsen af den samlede danske beskat- 
ning til brug for sammenligningen mellem den samle- 
de danske beskatning og den samlede udenlandske be- 
skatning, gives der adgang til underskudsfremførelse, 
-overførelse og koncernbidrag, således at sammenlig- 
ningen kan blive reel, efter følgende regler: 
홢 De almindelige regler om underskudsfremførelse 

finder anvendelse. Underskud fra før opnåelse af 
kontrol eller væsentlig indflydelse eller for ind- 
komstår uden CFC-beskatning skal medregnes 
ved den danske indkornstòpgørelse, i det omfang 
underskuddet medregnes ved den udenlandske 
indkomstopgørelse, dog maksimalt i det omfang 
der følger af de alm. danske regler. 

홢 Der tages hensyn til udenlandske regler om un- 
derskudsoverførelser i forbindelse med sambe- 
skatning eller fradrag for koncernbidrag, idet dis- 
se også kan foretages ved den danske indkomst- 
opgørelse i stk. 3 - ligesom koncernbidrag, som 
er skattepligtige efter udenlandske regler, altid 
skal medregnes ved den danske indkomstopgø- 
relse. Underskudsoverførelserne og fradragene er 
dog begrænset til det underskud, der kan opgøres 
efter danske regler. 

Sammenligningen er en år til år vurdering, der ude- 
lukkende går på sammenligningen mellem årets uden- 
landske skat, og hvad den danske skat ville have været 
af datterselskabets samlede indkomst. Vurderingen er 
således uafhængig af, hvorledes den fremtidige be- 
skatning af selskabet må antages at blive. Begrebet 
skatteudskydelse forsvinder ligeledes. Hvis den aktu- 
elle udenlandske skat er mindre end 3/4 af den danske, 
skal der betales CFC-skat. Til gengæld betales penge- 
ne tilbage, hvis der alene har været tale om periodefor- 
skydninger. ,Periodeforskydninger fra et år til et andet 
begrænses væsentligt af, at der anvendes de samme af- 
skrivninger og underskudsfremførelser. Regelsættet 
vil til stadighed opfange f.eks. udenlandsk bank- og 
forsikringsvirksomhed, hvor den formelle skattesats er 
høj, men hvor der eksisterer store muligheder for skat- 
teudskydelser gennem adgang til hensættelser, der væ- 
sentligt overstiger, hvad der kan opnås her i landet. 
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Der er tale om en selvstændig vurdering hvert år. 
Selvom datterselskabet i år 1 har været CFC-beskattet 
anvendes de udenlandske afskrivningsberettigede 
værdier primo år 2 - og ikke de udenlandske afskriv- 
ningsberettigede værdier primo år 1 minus de danske 
afskrivninger, ved vurderingen af, om moderselskabet 
skal medregne datterselskabets CFC-indkomst. Det 
foreslås, at afskrivningsgrundlaget nedskrives efter 
selskabsskattelovens § 31, stk. 6, dvs. maksimalt efter 

. danske regler, hvis datterselskabet i indkomstår med 
positiv udenlandsk indkomst undlader at anvende af- 
skrivningsmuligheder efter udenlandske regler. Der 
ses ikke at kunne være andre bevæggrunde for en så- 
dan afskrivningspolitik end kunstigt at holde CFC-af- 
skrivningsgrundlaget oppe, således at der kan opnås 
større afskrivninger ved CFC-indkomstopgørelsen. 

Indkomst, der indgår i CFC-indkomsten (§ 32, stk. 5). 

I det nuværende regelsæt er det en betingelse, at det 
udenlandske datterselskab driver virksomhed, der i 
væsentlig grad er af finansiel karakter, herunder for- 
sikringsvirksomhed. Dette er tilfældet, hvor mindst 
1/3 af datterselskabets aktiver eller indkomster er af 
finansiel karakter. I cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, 
punkt 7.2.4., fastslås det, at: 

»Indtægter ved finansiel virksomhed består først og 
fremmest af renteindtægter. Indtægter ved finansiel 
virksomhed kan imidlertid også bestå af andre former 
for kapitalafkast. Der kan f.eks. være tale om udbytte, 
aktieavancer, kursgevinster på værdipapirer, royalties 
og indtægter fra finansiel leasing. Typeeksempler på 
selskaber, der driver finansiel virksomhed er banker, 
forsikrings-, finansierings- og investeringsselskaber 
samt realkreditinstitutter.« 

Det er blevet påpeget, at der i praksis kan være tvivl 
om afgrænsningen af finansielle indtægter, samt at der 
bør ske en klar definition af, hvilke indkomstarter der 
undergives CFC-beskatning. Det foreslås på denne 
baggrund, at de relevante indkomster, der kan udløse 
CFC-beskatning, opremses på en udtømmende liste i 
stk. 5 (CFC-indkomsten). 

CFC-beskatningen skal som nævnt forhindre, at 
mobile indkomster placeres i udlandet for at opnå 
skattemæssige fordele. Der foretages derfor en opreg- 
ning af de indkomstarter, som det må anses for nemt 
at kunne placeres uden for Danmark. Det drejer sig 
om renter, kursgevinster på værdipapirer, udbytter, 
aktieavancer, visse royalties samt indtægter ved finan- 
siel leasing. Banker og forsikringsselskaber er som 
nævnt blandt typeeksemplerne på virksomheder, der 
er omfattet af de nuværende regler og driver virksom- 
hed med mobile indkomster, idet disse former for tje- 

nesteydelser relativt let sælges på tværs af landegræn- 
ser. Der er imidlertid også andre slags selskaber, som 
driver virksomhed med mobile indkomster, f.eks. fi- 
nansierings- og investeringsselskaber samt realkredit- 
institutter. Disse selskaber, som driver næring med fi- 
nansielle indkomster, nævnes udtrykkeligt for at sik- 
re, at de ved opgørelsen af den danske indkomst også 
får fradrag for hensættelser såvel ved vurderingen af, 
om der skal betales CFC-skat som ved opgørelsen af 
den skattepligtige CFC-indkomst. 

Hovedområdet for hvilke indkomster, der anses for 
omfattet af CFC-reglerne, er stadig det samme. Der 
foreslås dog visse ændringer, hvoraf de vigtigste er: 
홢 Finansielle udgifter kan i dag kun fradrages, i det 

omfang de overstiger en beregnet rente (virksom- 
hedsskattelovens § 9) af handelsværdien af dat- 
terselskabets ikke-finansielle aktiver ved perio- 
dens begyndelse. Et CFC-selskab med anden ak- 
tivitet end finansiel aktivitet får således kun et 
delvist fradrag for renteudgifterne, mens alle ren- 
teindtægterne medregnes. Størrelsen af CFC-be- 
skatningen afhænger dermed af, om datterselska- 
bet vælger at have likvide midler og gæld eller 
vælger at indfri gælden. Det foreslås derfor, at der 
gives fradrag for alle renteudgifterne -  ligesom 
alle renteindtægterne fortsat medregnes i CFC- 
indkomsten. 

홢 Det foreslås, at der indføres en undtagelse for 
ikke-koncerninterne transaktioner med immateri- 
elle aktiver foranlediget af datterselskabets egen 
forsknings- og udviklingsvirksomhed. Disse im- 
materielle rettigheder er jo netop ikke flyttet til 
datterselskabet, men udviklet af datterselskabet 
selv. Indtægter vedrørende sådanne immaterielle 
aktiver skal således ikke anses for at være CFC- 
indkomst. Undtagelse gælder dog ikke for kon- 
cerninterne royalties, idet det skal undgås, at der 
laves koncernintern skatteplanlægning ved ud- 
flytning af forskningsafdelinger til lande, hvor 
royaltyindtægter er skattefrie og royaltybetalin- 
gerne er fradragsberettigede for de koncernfor- 
bundne selskaber, hertil kommer at de koncernin- 
terne royaltybetalinger er meget vanskeligt at 
prisfastsætte. 
Der medregnes i CFC-indkomsten de skattemæs- 
sige fradrag, som vedrører de mobile indtægter 
efter nr. 1-6. Disse fradrag omfatter blandt andet 
en andel af selskabets generalomkostninger. For- 
delingen baseres på arms længde allokeringsprin- 
cipper. 
Hvis datterselskabets samlede indkomst er posi- 

I tiv, medregnes en forholdsmæssig andel af dat- 
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terselskabets fremførte underskud, underskud 
overført fra andre selskaber og koncernbidrag i 
CFC-indkomsten. Den andel, der medregnes er, 
den del af de samlede underskud og koncernbi- 
drag, der svarer til CFC-indkomsten i indkomst- 
året (uden underskud og koncernbidrag)'s andel 
af datterselskabets samlede indkomst opgjort ef- 
ter danske regler. Denne beregning er foretaget 
ved sammenligningen i stk. 1, nr. 1. 

Eksempel A: 
Datterselskabet har i år 1 et samlet underskud på 
200.000, som kan fremføres efter danske regler 
til år 2. I år 2 overstiger den samlede indkomst 
200.000, derfor skal der foretages en fordeling af 
det fremførte underskud. Udgør CFC-indkom- 
sten i år 2 halvdelen af den samlede indkomst, 
kan et underskud på 100.000 medregnes ved op- 
gørelsen af moderselskabets CFC-indkomst i år 
2. De resterende 100.000 anses for at vedrører 
ikke-CFC-indkomsten og bortfalder. 

Eksempel B.- 
Datterselskabet har i år 1 et samlet underskud på 
800.000, som kan fremføres efter danske regler. I 
år 2 har datterselskabet et samlet overskud (inden 
fremførsel af underskud) på 200.000; under- 
skudsfi-ernførslen fjerner overskuddet, hvorved 
datterselskabet ikke kan være omfattet af regel- 
sættet i dette år. Der er et fremførselsberettiget 
underskud på 600.000 tilbage. 
I år 3 har datterselskabet et samlet overskud på 
900.000, indkomsten efter fremførsel er således 
positiv, derfor skal der foretages en fordeling af 
det fremførte underskud. Udgør CFC-indkom- 
sten 3/4 af den samlede indkomst, kan et under- 
skud på 450.000 medregnes ved opgørelsen af 
moderselskabets CFC-indkomst, som ikke er 
identisk med den netop opgjorte sammenlig- 
nings-CFC-indkomst. 

En af fordelene ved udtrykkeligt at nævne, hvilke 
indkomstarter, der undergives CFC-beskatning, er, at 
det bliver mere entydigt, hvad der er CFC-indkomst. 
Det fremgår eksempelvis af den foreslåede bestem- 
melse, at CFC-skattepligtige indkomster og udgifter 
vedrørende immaterielle aktiver består af royaltybeta- 
linger samt fortjeneste og tab ved afståelse. Immateri- 
elle aktiver omfatter enhver ophavsret til et litterært, 
kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder 
spillefilm, ethvert patent, varemærke, mønster eller 
model, tegning, hemmelig formel eller fremstillings- 
metode eller oplysninger om industrielle, kommer- 

cielle eller videnskabelige erfaringer. Denne definiti- 
on af immaterielle aktiver svarer til den, der anvendes 
af OECD i dobbeltbeskatningsoverenskomstsmodel- 
len. 

Kontrolbegrebet (§ 32, stk. 6). 

Bestemmelsen svarer til gældende regler, dvs. at 
CFC-beskatningen kun kan omfatte selskaber, der di- 
rekte eller indirekte ejer mindst 25% af aktiekapitalen 
i datterselskabet eller råder over mere end 50% af 
stemmeme. 

Opgørelsen af den skattepligtige CFC-indkomst for 
moderselskabet (§ 32, stk., 7-8). 

Den skattepligtige CFC-indkomst for moderselska- 
bet opgøres på samme måde som hidtil med hensyn til 
indgangsværdier, ejertid m.v. Der medregnes alene 
indkomst optjent i den periode, hvor der er kontrol el- 
ler væsentlig indflydelse, og der medregnes ikke den 
del af eventuelle avancer, der hidrører fra tiden forud 
for opnåelse af kontrol eller væsentlig indflydelse. Til 
gengæld medregnes ved salg af aktier i CFC-selskabet 
moderselskabets andel af den skattepligtige avance, 
der ville være opstået, såfremt CFC-selskabet havde 
afstået værdipapirer omfattet af aktieavancebeskat- 
ningslovèn eller kursgevinstloven. 

Efter gældende regler skal moderselskabet medreg- 
ne den del af datterselskabets indkomst, der svarer til 
den største af moderselskabet ejede andel af dattersel- 
skàbets samlede aktiekapital i indkomståret. Det bety- 
der f.eks., at et moderselskab, der gennem »hele« ind- 
komståret har ejet 25 pet. af aktiekapitalen, og som er- 
hverver de resterende 75 pet. ultimo året, skal medreg- 
ne hele datterselskabets indkomst for hele året. Her- 
med sker der beskatning af en indkomst, som moder- 
selskabet ikke oppebærer. 

Det foreslås derfor, at moderselskabet alene skal 
medregne den del af datterselskabets indkomst, der 
svarer til den af moderselskabet gennemsnitligt ejede 
andel af datterselskabets samlede aktiekapital. 

Eksempel: Ejer moderselskabet 50 pet. af aktieka- 
pitalen i et selskab i 8 måneder af indkomståret og 75 
pet. af aktiekapitalen i selskabet i de resterende 4 må- 
neder af indkomståret, skal moderselskabet medregne 
50 x 8/12 + 75 x 4/12 = 700/12 pet. eller ca. 58 pet. af 
datterselskabets indkomst. 

Der skal kun medregnes beskatningsgrundlag for 
den periode, hvori ejerbetingelsen (25 pet. eller mere) 
er opfyldt. 

Eksempel: Ejer moderselskabet 20 pet. af aktieka- 
pitalen i et selskab 6 måneder, 75 pet. i 2 måneder og 
100 pet. i 4 måneder, skal der alene medregnes ind- 
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komst for de sidste 6 måneder. Der skal medregnes 75 
x 2/6 + 100 x 4/6 = 550/6 pet. eller ca. 92 pet. af halv- 
delen af datterselskabets indkomst. 

Endelig foreslås det, at hvis den skattepligtige 
CFC-indkomst opgjort efter stk. 7 og 8 overstiger den 
samlede indkomst opgjort efter stk. 3 og 4, nedsættes 
indkomsten til moderselskabets andel af datterselska- 
bets samlede indkomst. Der gives herved et fradrag i 
CFC-indkomsten, hvis der er underskud i den del af 
selskabet, som ikke driver virksomhed med mobile 
indkomster i det pågældende indkomstår. 

Aftalt skat i udlandet (§ 32, stk. 9) 
Bestemmelsen svarer til gældende regler. Er der 

indgået en aftale med udlandet om skattesats eller 
skattegrundlag, er datterselskabet altid omfattet af 
CFC-beskatningen. 

Nedslag for udenlandske skatter (§ 32, stk. 10) 
Nedslaget for udenlandske skatter sker med den del 

af årets totale udenlandske skatter, der svarer til for- 
holdet mellem den skattepligtige CFC-indkomst efter 
stk. 7 og datterselskabets samlede indkomst opgjort 
efter reglerne i stk. 3-4. 

Moderselskabet CFC-beskattes ved delvist salg af 
CFC-selskabet af moderselskabets andel af den skat- 
tepligtige avance, der ville være opstået, såfremt 
CFC-selskabet havde afstået værdipapirer omfattet af 
aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven, 
jf. stk. 8. Det foreslås som noget nyt, at der i denne del 
af CFC-skatten gives et forholdsmæssigt nedslag for 
den udenlandske skat, der ville være udløst, hvis vær- 
dipapirerne var afstået. 

Det foreslås endvidere et nedslag i CFC-skatten for 
danske kildeskatter, som datterselskabet har betalt 

som følge af begrænset skattepligt efter selskabsskat- 
telovens § 2. Herved undgås, at det danske modersel- 
skab og det udenlandske datterselskab dobbeltbeskat- 
tes i Danmark af den indkomst, som datterselskabet 
har fra kilder i Danmark. 

Bestemmelser om udfærdigelse af regnskab for CFC- 
selskaber (sr; 32, stk. 11) 

Det foreslås, at Ligningsrådet fastsætter bestem- 
melser om udfærdigelse af regnskab for CFC-selska- 
ber. Ligningsrådet fastsætter allerede i dag bestem- 
melserne om udfærdigelse af regnskabet, idet reglerne 
fra den frivillige sambeskatning finder tilsvarende an- 
vendelse. Ændringerne i CFC-beskatningen medfører 
imidlertid en større afhængighed af de udenlandske 
skatteregler, hvorfor der er brug for særskilte bestem- 
melser vedrørende regnskaber for CFC-selskaber. 

Tilbagebetaling af CFC-skat ved periodeforskydnin- 
ger (§ 32, stk. 12) 

Der vil fortsat være mulighed for tilbagebeta- 
ling/modregning af CFC-skat, hvis datterselskabet se- 
nere beskattes højere i udlandet, end det ville være 
blevet i Danmark. Det er et krav, at moderselskabet 
har kontrol med datterselskabet i hele perioden, samt 
at der sker en uafbrudt opgørelse af CFC-indkomsten. 
Den udenlandske skat af CFC-indkomst beregnes på 
samme vis som ved nedslaget for udenlandske skatter 
efter stk. 10, dvs. den del af de udenlandske skatter 
(inkl. datterselskabets eventuelle danske kildeskatter) 
som svarer til forholdet mellem indkomsten opgjort 
efter stk. 7 og datterselskabets samlede skattepligtige 
indkomst opgjort efter stk. 3 og 4. , 

Eksempel 1 * 
Indkomsten efter selskabsskattelovens § 32, stk. 7-8, er 1000 i årene 1, 3 og 4, mens den er 2000 i år 2. Moderselskabet fore- 
tager opgørelse af CFC-skatten i år 3, selvom den udenlandske beskatning i år 3 er større end 3/4 af den danske skat. I år 4 er 
der derfor mulighed for modregning af betalt CFC-skat. 

1. 2. 3. 4. 
Dansk skat af Faktisk betalt Faktisk betalt dansk CFC- Tilbagebetalings-pligtigt 
CFC-indkomst udenlandsk skat af CFC- skat efter SEL § 32 beløb 

indkomst (2+3-1) akkumuleret over 
alle år 

År l ! 300 100 200 0 

År 2 600 200 400 0 

År3  300 280 0 0(-20) 

År 4 300 400 -80 . l 80 

I år 3 er den udenlandske beskatning større end 3/4 af den danske beskatning. Der sker derfor ingen CFC-beskatning i år 3, 
men den udenlandske skat er stadig mindre end den danske skat. I år 4 skal der derfor kun ske en modregning/tilbagebetaling 
på 80, selvom den udenlandske skat er 100 større end den danske i dette år. 
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Det foreslås endvidere, at de tre indkomstår, som 
ligger forud for det første indkomstår, hvor modersel- 
skabet medregnede CFC-indkomst i sin indkomst, kan 
medregnes i tilbagebetalingsopgørelsen under forud- 

sætning af, at moderselskabet har kontrolleret datter- 
selskabet i disse tre indkomstår. Det er valgfrit for mo- 
derselskabet, om dét vil medregne de tre forudgående 
indkomstår. I . I . .  

Eksempel 2: 
Indkomsten efter selskabsskattelovens § 32, stk. 7-8, er 1000 i år -1, mens den er 2000 i år 1. 

n  ' ~ 홢  r  홢 ^  홢 Dansk skat af Udenlandsk skat af CFC- Faktisk betalt dansk. CF.C- Tilbagebetalingspligtigt 
CFC-indkomst indkomst . skat efter SEL § 32 . beløb (2 + 3 - 1) akkumu- 

leret over alle år 

År -1 300 400 0 O 0(100) 

År 1 l 600 . .  200 , . 300 ~0 

Moderselskabet har i år minus 1 valgt at opgøre CFC-indkomsten, selvom den udenlandske skat er større end den danske. 
Beløbet, hvormed den udenlandske skat overstiger den danske skat, kan medregnes, hvis moderselskabet inden 3 år betaler 
CFC-skat af indkomst i det pågældende datterselskab. I år 1 betales der CFC-skat, som nedsættes med de 100, som den uden- 
landske skat overstiger den danske i år minus 1. I 

Fradragskontoen (§ 32, stk. 13) 
Fradragskontoen skifter navn til beskatningskonto- 

en. Der sker ingen materielle ændringer. 

Til §12 

Til nr. 1 
I medfør af skattekontrollovens § 1, stk. 1, skal en- 

hver, der er skattepligtig her til landet, selvangive sin 
indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. 
Selvangivelsespligten består uanset, om den skatte- 
pligtige indkomst er positiv, negativ eller nul. Den 
nærmere fastsættelse af hvilke typer af oplysninger, 
der skal selvangives, fastsættes administrativt. 

Skattemyndighederne foretager en skatteansættel- 
se, uanset om skatteansættelsen udløser et skattetil- 
svar. 

På selvangivelsen angives blandt andet indkomster 
og fradrag. For personer opgøres resultatet af de selv- 
angivne indkomster og fradrag i personskattesyste- 
met. Hvis resultatet viser et underskud i den skatte- 
pligtige indkomst eller i den personlige indkomst, re- 
gistreres det i Told- og Skattestyrelsens centrale un- 
derskudsregister. Det underskud, der kan fremføres, 
printes på årsopgørelsen. 

For selskaber er der i dag ingen central registrering 
og fremførslen af underskud sker manuelt. I forlæn- 
gelse af dette lovforslag er det tanken at etablere et 
centralt underskudsregister i Told- og Skattestyrelsen 
for selskaber. 

En skattepligtig, der har et fremførselsberettiget'tab 
omfattet af aktieavancebeskatningsloven, ejendomsa- 
vancebeskatningsloven eller kursgevinstloven, vil 
som udgangspunkt ikke selvangive i tabsåret. Tabet 

kommer i dag først til den skatteansættende myndig- 
heds kendskab på det tidspunkt, hvor den skattepligti- 
ge har en fortjeneste, hvori vedkommende ønsker at 
modregne det pågældende tab. 

Det foreslås i skattekontrollovens § 1, at samtlige 
tab og underskud, der kun kan medregnes i skatteplig- 
tig indkomst fra kilder af samme art, som underskud- 
det eller tabet vedrører, selvangives i det indkomstår, 
hvor tabet eller underskuddet opstår. 

Tab og underskud, der kun kan modregnes i skatte- 
pligtig indkomst fra kilder af samme art, som under- 
skuddet eller tabet vedrører, er f.eks. kildeartsbegræn- 
sede tab efter aktieavancebeskatningsloven, ejen- 
domsavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven. 

Det forhold, at et kildeartsbegrænset tab eller un- 
derskud ikke er selvangivet udelukker ikke, at en skat- 
tepligtig kan anvende tabet til modregning i et efter- 
følgende indkomstårs fortjeneste. Det gælder også, 
selv om den indkomst, som tabet eller underskuddet 
kan modregnes i, først opstår på et. tidspunkt, hvor 
skatteansættelsen for det indkomstår, hvori tabet eller 
underskuddet er opstået, ikke kan genoptages efter 
reglerne i skattestyrelseslovens §§ 34 og 35. 

Den skattepligtige opnår imidlertid en større rets- 
sikkerhed ved at selvangive sine kildeartsbegrænsede 
tab eller underskud i det indkomstår, hvor tabet eller 
underskuddet opstår. For det første vil det selvangivne 
tab eller underskud blive en del af ansættelsen, således 
at der opnås sikkerhed for størrelsen af underskuddet 
eller tabet. Hvis tabet eller underskuddet er selvangi- 
vet, kan det således ikke anfægtes af den skatteansæt- 
tende myndighed uden for fristerne i skattestyrelses- 
loven. For det andet vil det alt andet lige blive sværere 
for den skattepligtige at dokumentere et tab eller et 

331 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 
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underskud, jo længere tid der forløber fra det tids- 
punkt, hvor tabet eller underskuddet er konstateret. 
For det tredje indebærer selvangivelse af tab og under- 
skud, at den skattepligtige ikke risikerer at glemme sit 
tab eller underskud, fordi det pågældende tab eller un- 
derskud er registreret hos skattemyndighederne. 

For at lette gennemførelsen af selvangivelsen af alle 
kildeartsbegrænsede underskud og tab, er det tanken, 
at der på selvangivelsen laves felter, hvor den skatte- 
pligtige selvangiver en saldo pr. kildeartsbegrænset 
underskud eller tab. På saldoen fragår gevinst/fortje- 
neste i indkomståret. Det beløb, der skal angives på 
saldoen, er beløbet ultimo indkomståret, det vil sige 
efter at gevinster/fortjenester i årets løb er fratrukket. 
Derved bliver ligningsmyndigheden gjort opmærk- 
som på, at der er modregnet gammelt tab eller under- 
skud i en aktuel fortjeneste eller et aktuelt overskud. 
Der skal alene ske selvangivelse i de indkomstår, hvor 
der er ændringer til saldoen, således at de skatteydere, 
der ikke ellers har rettelser til selvangivelsen ikke skal 
foretage sig noget i de år, hvor der ikke er ændringer 
til saldoen. 

Det bemærkes, at for så vidt angår bogførings- eller 
regnskabspligtige, skal disse som hidtil vedlægge 
selvangivelsen et skattemæssigt årsregnskab, der op- 
fylder visse mindstekrav, som fastsættes af skattemi- 
nisteren efter indstilling fra Ligningsrådet, jf. skatte- 
kontrollovens § 3 og bekendtgørelse nr. 1068 af 17. 
december 1999. Det er ikke tilsigtet at ændre på disse 
bestemmelser som følge af ophævelsen af tidsbe- 
grænsningen for fremførsel af underskud og tab. 

Til nr. 2-5 
Efter den gældende § 10 i skattekontrolloven skal 

depotføreren hvert år til de statslige told- og skatte- 
myndigheder foretage indberetning vedrørende børs- 
noterede aktier, såfremt aktieme er deponeret for en 
person. Indberetningen skal blandt andet indeholde 
oplysning om, hvorvidt der er udtaget aktier fra depo- 
tet. 

Det foreslås, at depotførerens pligt til at foretage 
indberetning om udtagelse af aktier fra depotet erstat- 
tes af en pligt for værdipapirhandleren til at foretage 
indberetning om afståelse af børsnoterede aktier, så- 
fremt afståelsen er formidlet for en person. Indberet- 
ningen skal indeholde oplysninger om aktiens identi- 
tet, afståelsestidspunktet, samt afståelsessummen for 
aktien. 

Indberetningen skal som udgangspunkt ske efter de 
samme regler, som gælder for andre indberetninger 
efter skattekontrolloven. De nærmere regler vil i øv- 

rigt blive fastsat af skatteministeren i samarbejde med 
den finansielle sektor. 

Til §13 

Til nr. 1-5 
I forbindelse med ligningen af det indkomstår, hvor 

den skattepligtige benytter underskuddet eller tabet til 
at reducere en positiv indkomst eller en avance, kan 
skattemyndighederne være uenige og ændre skattean- 
sættelsen efter reglerne i skattestyrelseslovens §§ 34- 
35. 홢 

De afgørelser, som den kommunale skattemyndig- 
hed træffer i medfør af skattestyrelseslovens § 2, kan 
efter skattestyrelseslovens § 5 påklages til skatteanke- 
nævnet. Skatteankenævnets afgørelser og de afgørel- 
ser, den skatteansættende myndighed træffer i hen- 
hold til § 12 A kan efter skattestyrelseslovens § 23, 
stk. 1, nr. 1, påklages til Landsskatteretten og endelig 
indbringes for domstolene, jf. skattestyrelseslovens 
§31. 

Klager over ændringer i grundlaget for ældre skat- 
teansættelser, der får en ugunstig virkning for den 
skattepligtige i et senere indkomstår, indgives i for- 
bindelse med en klage over skatteansætte1serne i det 
senere indkomstår. 

Opgørelsen af underskuddet eller tabet kan have be- 
tydning i forbindelse med ligningen af det ind- 
komstår, hvor underskuddet eller tabet ønskes frem- 
ført til. Med tidsubegrænset fremførsel af alle under- 
skud og kildeartsbegrænsede tab, kan der gå mange år 
inden et forhold, der kan være relevant for tabet, skal 
dokumenteres. En prøvelse i det indkomstår, hvor ta- 
bet eller underskuddet opstår, giver mulighed for at 
løse eventuelle konflikter på et tidligere tidspunkt. 
Med adgang til prøvelse og klage isoleret set for un- 
derskudsåret eller tabsåret, vil det både for skattemyn- 
dighederne og for den skattepligtige være lettere at 
dokumentere relevante forhold. Den skattepligtige 
selvangiver underskud og tab. 

Det foreslås, at der etableres en hjemmel til, at den 
skatteansættende myndighed foretager en ansættelse 
af de kildeartsbegrænsede underskud og tab i det ind- 
komstår, hvor tabet eller underskuddet opstår. En så- 
dan ansættelse vil skabe en sikkerhed for, hvad der er 
ret på det tidspunkt, hvor tabet eller underskuddet op- 
står, og hvor der er lettere adgang til at dokumentere 
forholdene, herunder forudsætninger for tabet eller 
underskuddet. 

Det foreslås, at ansættelsen af de kildeartsbegræn- 
sede underskud og tab kan påklages i det lignings- 
mæssige klagesystem, således at der allerede i det ind- 
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komstår, hvor tabet eller underskuddet opstår, tages 
ligningsmæssig stilling til tabet eller underskuddet. 

Til § 14 og § 16 
Efter lov om anlæg af fast forbindelse over Store- 

bælt og lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund 
kan underskud fradrages i de følgende 15 indkomstår. 
Underskud før ibrugtagning af disse anlæg, i hvilken 
periode der ikke er nogen indtægt, kan efter de gæl- 
dende love fradrages i de følgende 30 indkomstår. 

Denne fremførselsperiode er væsentligt længere 
end den normale fremførselsperiode, der er på 5 år, og 
som følger af ligningsloven. Reglen er indført, idet 
selskaberne A/S Storebæltsforbindelsen og Øresunds- 
forbindelsen ikke fuldt ud kunne udnytte de i anlægs- 
fasen opståede underskud inden for den dagældende 
5-års frist. Der skabtes derfor lovhjemmel til, at sel- 
skaberne kan fremføre underskud til fradrag i den 
skattepligtige indkomst i længere tid. 

Det foreslås at ophæve den tidsmæssige begræns- 
ning, hvorefter underskud kun kan fremføres til mod- 
regning inden for 15 år. Da den generelle regel om 
tidsbegrænsning for underskudsfremførsel bliver op- 
hævet, er det en konsekvensændring, at reglerne for 
underskudsfremførsel efter lov om anlæg af fast for- 
bindelse over Storebælt og lov om anlæg af fast for- 
bindelse over Øresund også bliver lempet. Herefter 
bliver det muligt også for disse selskaber at fremføre 
underskud tidsubegrænset. 

Til $ 15 

Til nr. 1 
Der er tale om en sproglig konsekvensrettelse som 

følge af ændringen under nr. 2 nedenfor. 

Til nr. 2 og 5 
Lovforslaget indeholder én mulighed for skatteplig- 

tige, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, til 
efter ligningsfristens udløb at ændre valget for, hvor- 
vidt den skattepligtige ønsker at benytte virksomheds- 
ordningen. Muligheden skal gælde, såfremt betingel- 
seme for ændring af den skattepligtiges skatteansæt- 
telse efter skattestyrelseslovens §§34 og 35, er op- 
fyldt, og i det omfang skattemyndighederne foretager 
en ændring af skatteansættelsen, der har betydning for 
valg af virksomhedsordning. En tilsvarende mulighed 
foreslås indført for kapitalafkastordningen. 

Ifølge den gældende regel i virksomhedsskattelo- 
vens § 2, stk. 2, 1. pkt., skal den skattepligtige ved 
indgivelse af selvangivelsen for et indkomstår tilken- 
degive, hvorvidt virksomhedsordningen skal anven- 
des for det pågældende indkomstår. Efter besternrnel- 

sens 2. og 3. pkt., kan den skattepligtige ændre beslut- 
ningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal an- 
vendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til 
den kommunale skattemyndighed inden udløbet af 
ligningsfristen, jf. skattestyrelseslovens § 3, stk. 1. 
Det vil med den gældende frist i skattestyrelseslovens 
§ 3, stk. 1, sige senest den 30. juni i det andet kålen-,. 
derår efter det indkomstår, som ansættelsesfristeh . 
v e d r ø r e r . .  " 

Den gældende bestemmelses formål er at give den 
skattepligtige mulighed for efter modtagelsen af års- 
opgørelsen at ændre den beslutning, der blev truffet 
ved indgivelsen af selvangivelsen, idet konsekvenser- 
ne af en beslutning kan være vanskelige at overskue 
på dette tidspunkt. Bestemmelsen er en ubetinget ret 
for den skattepligtige til at ombestemme sig inden for 
den givne frist. Den korte frist skal derfor ses i lyset 
af, at der ikke stilles krav om, at den skattepligtige 
skal begrunde ændringen eller komme med nye oplys- 
ninger. 

Ifølge den gældende bestemmelse er der således 
ikke mulighed for efter udløbet af ligningsfristen at 
ændre valget for, hvorvidt den skattepligtige ønsker at 
benytte virksomhedsordningen eller ikke. I situatio- 
ner, hvor den skattepligtige først efter udløbet af den- 
ne frist opnår sikkerhed for, om det er fordelagtigt at 
anvende ordningen, anses disse regler for at være for 
restriktive. 

Derfor foreslås det, at den skattepligtige skal have 
mulighed for omvalg, i det omfang skattemyndighe- 
derne foretager en ændring af skatteansættelsen, der 
. har betydning for valg af virksomhedsordningen, og 
når betingelserne for at ændre skatteansættelsen efter 
skattestyrelseslovens §§ 34 eller 35 er opfyldt. 

Bestemmelsen giver den skattepligtige mulighed 
for at ændre sit valg af ordning efter udløbet af lig- 
ningsfristen, i det omfang skattemyndighederne fore- 
tager en ændring af skatteansættelsen, der har betyd- 
ning for valg . af virksomhedsordning. Herved undgås 
den situation, hvor skattemyndighederne efter udløbet 
af ligningsfristen foretager ændringer i skatteansættel- 
sen eller i øvrigt foretager ligningsmæssige korrektio- 
ner, som betyder, at den skattepligtige ville have truf- 
fet et andet valg, hvis han havde kendt til ændringen, 
dengang han traf valget. 

Med udtrykket »betydning for valg af virksomheds- 
ordning« menes sådanne korrektioner eller ansættel- 
sesændringer, der får konsekvenser i relation til an- 
vendelsen af virksomhedsordningen, og hvor den 
skattepligtige kan godtgøre, at det er en økonomisk 
fordel at ændre valg af ordning. 
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Bestemmelsen tager sigte på de situationer, hvor 
den skattepligtige overvejer, om virksomhedsordnin- 
gen overhovedet skal anvendes eller ej. Ændringer af 
valg, der træffes under virksomhedsordningen, f.eks. 
spørgsmålet om en blandet benyttet bil skal medtages 
i ordningen eller ej, er ikke omfattet af bestemmelsen. 

Det er en forudsætning for ændring af valg af ord- 
ning, at betingelserne for at ændre skatteansættelsen 
efter skattestyrelseslovens §§ 34 eller 35 er opfyldt. 
Skattestyrelseslovens §§34 og 35 indeholder betin- 
gelserne for adgangen til at ændre en skatteansættelse. 
Den almindelige frist for ændring af en skatteansæt- 
telse fremgår af § 34. Det er en betingelse for ændring 
af skatteansættelsen inden for den almindelige ansæt- 
telsesfrist i § 34, at den skattepligtige inden 3 år efter 
udløbet af det pågældende indkomstår fremlægger 
nye oplysninger, der kan begrunde ændringen. 

Skattestyrelseslovens § 35 indeholder en række ob- 
jektiverede tilfælde, der kan begrunde ansættelsesæn- 
dring for indkomstår uden for den almindelige ansæt- 
telsesfrist i § 34. Betingelserne for den skattepligtiges 
adgang til at få ændret skatteansættelser for ind- 
komstår, der ligger mere end 3 år forud i tid, er således 
objektiveret, og det er en forudsætning for ændring af 
en skatteansættelse, at der foreligger en situation som 
nævnt i § 35, stk. 1, og at de øvrige betingelser i § 35 
er opfyldt. 

Ifølge virksomhedsskattelovens § 22 a, stk. 1, fin- 
der ændringsadgangen i virksomhedsskattelovens § 2, 
stk. 2, tilsvarende anvendelse for skattepligtige, der 
driver selvstændig erhvervsvirksomhed og anvender 
kapitalafkastsordningen, og forslaget får dermed også 
betydning for sådanne skattepligtige. 

Den skatteansættende myndighed skal gøre den 
skattepligtige opmærksom på muligheden for at få 
ændret valget. 

Til nr. 3 
Lovforslaget indeholder en mulighed for skatteplig- 

tige, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed og 
anvender virksomhedsordningen, til at ændre dispo- 
nering af overskud i virksomhedsordningen, såfremt 
den skattepligtige efter selvangivelsesfristens udløb 
får ændret sin skatteansættelse. 

Efter den gældende virksomhedsskattelovs § 10, 
stk. 1, kan overskud overføres til den skattepligtige 
med virkning for indkomståret, hvis det er overført in- 
den udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse 
for indkomståret. 

Den foreslåede bestemmelse har til formål at lovfæ- 
ste en praksis, som blev ophævet ved med virkning for 

indkomståret 2000, jf. TfS 1999, 932. Praksis gik ud 
på, at hvis virksomhedens overskud blev forøget som 
følge af ligningsmæssige ændringer, var der efterføl- 
gende mulighed for at afsætte beløb til overførsel. 
Hvis den skattepligtige ikke anviste, hvorledes æn- 
dringen skulle effektueres, ville yderligere overskud 
blive anset for opsparet. Yderligere kapitalafkast, der 
skulle tvangshæves, ville blive anset for indskudt. 

Praksis blev ophævet, fordi Told- og Skattestyrel- 
sen konstaterede, at muligheden for efterfølgende af- 
sætning af beløb til overførsel hverken fremgik af lov- 
teksten eller forarbejderne til virksomhedsskattelo- 
vens § 10, stk. 1. 

Det har vist sig, at det er uhensigtsmæssigt ikke at 
have mulighed for, at den skattepligtige kan ændre 
overskudsdisponeringen i forbindelse med ansættel- 
sesændringer, hvor virksomhedens overskud forhøjes 
eller nedsættes. Kendskab til årets overskud er ofte en 
afgørende forudsætning for at foretage en optimal 
overskudsdisponering. 

Det foreslås derfor at lovfæste den dagældende 
praksis. Den skattepligtige har herefter mulighed for 
at få ændret hensættelserne til senere faktisk hævning. 
Ændringen kan højst udgøre et beløb svarende til an- 
sættelsesændringen. Det foreslås, at den skattepligtige 
skal have denne mulighed, når betingelserne for at 
ændre skatteansættelsen efter skattestyrelseslovens 
§ 34 eller § 35 er opfyldt. Se bemærkningerne til nr. 2 
om skattestyrelseslovens §§ 34 og 35. 

Hvis den skattepligtige ikke anviser, hvorledes æn- 
dringen skal effektueres, vil yderligere overskud blive 
anset for opsparet. Yderligere kapitalafkast, der skal 
tvangshæves, vil blive anset for indskudt. 

Adgangen til at ændre overskudsdisponeringen 
gælder kun ændring af hensættelser til senere faktisk 
hævning. De beløb, som henstår på konto for hensæt- 
telser til senere faktisk hævning, er beløb i virksom- 
hedsordningen, som den erhvervsdrivende kan hæve i 
det følgende år forud for visse andre hævninger. Kon- 
toen er udtryk for virksomhedens »gæld« til den er- 
hvervsdrivende. Beløb, der er overført til privat for- 
brug, kan ikke ændres efterfølgende, da beløbet ikke 
længere er omfattet af virksomhedsordningen. 

Adgangen til at afsætte yderligere beløb til overfør- 
sel gælder fortsat ikke ved ansættelsesændringer som 
følge af fejl ved den selvangivne overskudsdispone- 
ring, men alene ved ændringer af virksomhedens 
overskud, jf. TfS 1998, 720 (LSR). 

Den skatteansættende myndighed skal gøre den 
skattepligtige opmærksom på muligheden for at få 
ændret hensættelserne. 
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Til nr. 4 
Efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 4, kan 

virksomhedsskat fra hævet opsparing, som er overta- 
get ved succession, kun medregnes i slutskatten her- 
under i ægtefælles slutskat. Resterende virksomheds- 
skat kan fremføres til modregning i de kommende 5 
års slutskatter. 

Denne 5 års begrænsning foreslås ophævet på sam- 
me måde, som det blev foreslået vedrørende bestem- 
melsen i personskattelovens § 8 a, stk. 5, omhandlen- 
de uudnyttet skatteværdi af negativ aktieindkomst. 

Til nr. 6 
Efter virksomhedsskattelovens § 22 b, stk. 6, kan 

resterende virksomhedsskat fremføres til fradrag i den 
beregnede slutskat m.v. i de nærmest efterfølgende 5 
indkomstår. Denne 5 års-begrænsning foreslås ophæ- 
vet. 

Til nr. 7 og 8 
Der er tale om en nyaffattelse af § 22 c, stk. 2, nr. 3 a 

og 3b, der indeholder kravet om, at der skal ydes en 
ikke uvæsentlig arbejdsindsats i virksomheden, og at 
aktionæren enten alene eller sammen med andre an- 
satte skal eje mindst 25 pet. af aktie- eller anpartska- 
pitalen eller råde over mere end 50 pet. af stemmevær- 
dien. 

Det foreslås at fjerne kravet om, at der skal ydes en 
arbejdsindsats i det selskab, hvori der erhverves aktier 
således, at det ikke længere en betingelse for anven- 
delse af kapitalafkastordningen for aktier og anparter, 
at skatteyderen deltager med personlig arbejdsindsats 
i selskabet. Herved fjernes hindringen for, at skatte- 
yderen kan anvende ordningen på køb af aktier i et 
holdingselskab til det selskab, hvori skatteyderen læg- 
ger sin arbejdsindsats. 

Til 7 7  

Til nr. 1 
Efter overgangsbestemmelsen § 10, stk. 8, i lov nr. 

452 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige skatte- 
love (Elselskabers overgang til almindelig skattepligt 
m.v. - elrefbrmen), kan overdragelse af elvirksomhed, 
der sker som led i gennemførelsen af lov nr. 375 af 2. 
juni 1999 om elforsyning, ske uden skattemæssige 
konsekvenser, når visse betingelser er opfyldt. 

Det er bl.a. en betingelse, at selskabet senest 1 må- 
ned efter overdragelsen af virksomheden indsender 
genpart til Told- og Skattestyrelsen af de dokumenter, 
der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i 
forbindelse med stiftelsen af det selskab, hvortil virk- 
somheden overdrages, samt dokumentation for, at sel- 

skabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Sel- 
skabsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede re- 
gistreret selskab har fundet sted. 

Det har vist sig, at mange elselskaber ikke har ind- 
sendt de foreskrevne dokumenter til Told- og Skatte- 
styrelsen, hvilket medfører, at overdragelserne ikke 
kan ske skattefrit. Dette anses som en utilsigtet konse- 
kvens, idet formålet med bestemmelsen er, at overdra- 
gelser, der sker som følge af elforsyningslovens be- 
stemmelser, kan ske uden skattemæssige konsekven- 
ser. Dette formål er i overensstemmelse med intentio- 
nerne bag elreformaftalen af 3. marts 1999. 

Det foreslås derfor, at fristen udstrækkes til og med 
den 1. juli 2002. 

Til nr. 2 

Ved lov nr. 452. af 31. maj 2000 om ændring af for- 
skellige skattelove (Elselskabers overgang til almin- 
delig skattepligt m.v. - elreformen) blev indsat en 
overgangsbestemmelse i § 10, stk. 12. Efter denne be- 
stemmelse kunne kommuner og selvejende institutio- 
ner i 2000 overføre elforsyningsvirksomhed veder- 
lagsfrit til en forbrugerejet elforsyningsvirksomhed, 
eller omvendt få tilført en forbrugerejet elforsynings- 
virksomhed uden skattemæssige konsekvenser. Her- 
ved blev den fortsættende virksomheds muligheder 
for videreførelse og udvikling styrket, hvilket var i 
overensstemmelse med intentionerne i e1reforrnafta- 
len. 

Det har nu vist sig, at der i praksis er behov for en 
udvidelse af denne omstruktureringsregel. 

For det første er der brug for, at den eksisterende 
bestemmelse udvides til at omfatte overførsler fra en 
direkte eller indirekte forbrugerejet, kommunal, eller 
selvejende elforsyiiingsvirksomhed til en direkte eller 
indirekte forbrugerejet, kommunal eller en selvejende 
elforsyningsvirksomhed. 

Det foreslås derfor at ændre 3. pkt. i § 10, stk. 12, 
således at § 10, stk. 12, 1. og 2. pkt., nu finder tilsva- 
rende anvendelse, når en direkte eller indirekte for- 
brugerejet, kommunal, eller selvejende elforsynings- 
virksomhed overtager og viderefører en direkte eller 
indirekte forbrugerejet, kommunal eller en selvejende 
elforsyningsvirksomhed. Henvisningen i det gælden- 
de 2. pkt. til bestemmelserne i § 10, stk. 8, medfører, 
at sådanne overdragelser ikke har skattemæssige kon- 
sekvenser for overdrager, og at den modtagende virk- 
somhed indtræder i overdragerens skattemæssige ind- 
gangsværdier fastsat efter selskabsskattelovens. § 35 
0, stk. 1-6. Indtægter og udgifter i overdragers virk- 
somhed i 2000 medregnes ved den modtagende virk- 
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somheds indkomstopgørelse med virkning fra den 1. 
januar 2000. 

En forbrugerejet virksomhed kan være organiseret 
som en koncern, således at den direkte forbrugerind- 
flydelse udøves i forhold til et holdingselskab, der ejer 
datterselskaber, der udøver de i henhold til elforsy- 
ningsloven foreskrevne aktiviteter. § 10, stk. 12, fin- 
der tilsvarende anvendelse på sådanne datterselska- 
ber. Bestemmelsen regulerer derimod ikke de skatte- 
mæssige konsekvenser for de forbrugere, der direkte 
eller indirekte ejer elforsyningsvirksomhederne. 

For det andet er der behov for, at den eksisterende 
bestemmelse udvides til at omfatte overførsler, der 
sker i 2001 og 2002. Dette gælder også den foreslåede 
udvidelse af, hvilke elselskaber der er omfattet af be- 
stemmelsen. 

Det foreslås derfor i 4. pkt., at § 10, stk. 12,1.-2 og 
det foreslåede 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse 
ved overdragelser i 2001 eller 2002. Det er en betin- 
gelse, at overdragelsen tillægges virkning fra den 1. 
januar i det indkomstår, hvor overdragelsen sker. Den 
modtagende virksomhed indtræder i overdragerens 
skattemæssige indgangsværdier fastsat efter selskabs- 
skattelovens § 35 0, stk. 1-6, reduceret med de af- 
skrivninger, der er foretaget siden overgangen til skat- 
tepligt. Indtægter og udgifter i overdragers virksom- 
hed i det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted, 
medregnes ved den modtagende virksomheds ind- 
komstopgørelse med virkning fra den 1. januar i det 
pågældende indkomstår. 

Det foreslås endvidere som 5. pkt., at der kan ske 
vederlagsfri overdragelse til en direkte eller indirekte 
forbrugerejet forening, der driver den i 1. pkt. nævnte 
elforsyningsvirksomhed via et helejet datterselskab. 
Efter den gældende bestemmelse kan der alene ske 
overdragelse til en direkte eller indirekte forbrugerejet 
elforsyningsvirksomhed, som selv udøver de i elforsy- 
ningsloven foreskrevne aktiviteter. Den direkte for- 
brugerindflydelse kan udøves i forhold til et holding- 
selskab, der ejer datterselskaber, der udøver de i elfor- 
syningsloven foreskrevne aktiviteter. Den gældende 
overdragelsesbestemmelse finder anvendelse ved 
overdragelser til holdingselskabet og til datterselska- 
bet, såfremt det pågældende selskab eller den pågæl- 
dende forening driver el-virksomhed. 

Den gældende bestemmelse finder derimod ikke 
anvendelse ved overdragelse til et holdingselskab, der 
kun indirekte gennem et datterselskab driver elforsy- 
ningsvirksomhed. Det foreslås, at der kan ske over- 
dragelse til en forening, der ikke selv udøver de i el- 
forsyningsloven foreskrevne aktiviteter, såfremt for- 

eningen ejer et datterselskab, der driver elforsynings- 
virksomhed. 

Til §18 
Flere af ændringerne i lovforslaget foreslås tillagt 

virkning før såvel lovforslagets fremsættelse som lo- 
vens ikrafttrædelse, jf. også bemærkningerne til 
stk. 2-17 nedenfor. Da de pågældende ændringer er 
begunstigende, er det ikke betænkeligt, at de tillægges 
tilbagevirkende kraft. 

Til stk. 2 
Den foreslåede justering af reglerne om afskrivning 

på immaterielle rettigheder, jf. lovforslagets § 1, har 
virkning for erhvervelse af rettigheder, som er omfat- 
tet af afskrivningslovens § 40, stk. 2, når erhvervelsen 
finder sted den 1. januar 1999 eller senere. På denne 
måde sikres det, at justeringen får virkning fra det 
tidspunkt, hvor den utilsigtede skærpelse af afskriv- 
ningslovens § 40, stk. 2, trådte i kraft. 

Til stk. 3 
Det foreslås, at ophævelsen af tidsbegrænsningen 

for fremførsel af underskud og tab tillægges virkning 
for tab og underskud, der opstår fra indkomståret 
2002, jf. dog bemærkningerne til stk. 4 nedenfor. For 
underskud og tab vedrørende indkomståret 2001 og 
tidligere indkomstår, anvendes de tidligere gældende 
tabs- og underskudsregler. 

Til stk. 4 
Det foreslås i 1. pkt., at for indkomstårene 2002- 

2007 kan tab som nævnt i kursgevinstlovens § 3 1, 
stk. 2, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 2, dog fra- 
drages i det omfang, tabet ikke overstiger de 5 senest 
forudgående indkomstårs skattepligtige gevinster på 
kontrakten, hvori der ikke er fradraget tab på andre 
kontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 31, stk. 1. 
Denne regel svarer indholdsmæssigt til den gældende 
bestemmelse i § 31, stk. 2. Reglen er en undtagelse fra 
reglen i kursgevinstlovens § 31, stk. 2, om, at tab kan 
fradrages i det omfang, tabet ikke overstiger tidligere 
års skattepligtige nettogevinster på kontrakten tilbage 
til 2002. 

Kan et tab for et indkomstår i perioden 2002-2007 
ikke fradrages, fordi det overstiger skattepligtige net- 
togevinster på kontrakten for de 5 seneste indkomstår, 
og heller ikke fradrages i indkomstårets nettogevin- 
ster på alle aktiebaserede kontrakter omfattet af kurs- 
gevinstlovens § 29, kan det fremføres til fradrag i net- 
togevinster på alle aktiebaserede kontrakter omfattet 
af kursgevinstlovens § 29 i alle efterfølgende ind- 
komstår uden tidsbegrænsning, 
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Det foreslås i 2. pkt., at for indkomstårene 2002- 
2007 kan tab som nævnt i kursgevinstlovens § 32, 
stk. 2, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 4, dog fra- 
drages i det omfang, tabet ikke overstiger de 5 senest 
forudgående indkomstårs skattepligtige gevinster på 
kontrakter. Denne regel svarer indholdsmæssigt til det 
gældende § 32, stk. 2. Reglen er en undtagelse fra reg- 
len i kursgevinstlovens § 32, stk. 2, om, at tab.kan fra- 
drages i det omfang, tabet ikke overstiger tidligere års 
skattepligtige nettogevinster på kontrakter tilbage til 
2002. 

Kan et tab for et indkomstår i perioden 2002-2007 
ikke fradrages, fordi det overstiger skattepligtige net- 
togevinster for de 5 seneste indkomstår, og heller ikke 
fradrages i indkomstårets nettogevinster på kontrak- 
ter, kan det fremføres til fradrag i nettogevinster på 
kontrakter i alle efterfølgende indkomstår uden tids- 
begrænsning. 

Til stk. 5 
Det foreslås, at objektiveringen af reglerne om 

CFC-beskatning og udvidelsen af muligheden for at 
ændre valg af beskatningsordning for selvstændigt er- 
hvervsdrivende tillægges virkning for indkomståret 
2002 eller senere indkomstår. 

Tilsvarende foreslås udvidelsen af kapitalafkastord- 
ningen for aktier og anparter, j f. lovforslagets § 15, nr. 
7 og 8, tillagt virkning fra og med indkomståret 2002. 
Det indebærer, at ordningen kan anvendes i indkomst- 
året 2002 på aktier anskaffet fra og med kapitalafkast- 
ordningens indførelse. For aktieanskaffelser i 2001, 
hvor kravet til ydelse af arbejdsindsats ikke har været 
opfyldt i indkomståret 2001, kan skatteyderen således 
(først) i indkomståret 2002 anvende kapitalafkastord- 
ningen på renteudgifterne i forbindelse med købet. 

Til stk. 6 
Det foreslås, at muligheden for en isoleret lagerbe- 

skatning af investeringsbeviser i »PAL-investerings- 
foreninger«, jf. særligt lovforslagets § 2, nr. 8, mulig- 
heden for at fondsrnæglerselskaber kan ligge inde 
med handelsbeholdning af sådanne investeringsbevi- 
ser, jf. særligt lovforslagets § 11, nr. 4, og muligheden 
for dispensation, hvis investeringsbeviset sælges til 
medlemmer uden for den tilladte medlemskreds, jf. 
lovforslagets § 11, nr. 5, tillægges virkning for ind- 
komståret 2001 eller senere indkomstår. 

Dermed får de foreslåede ændringer virkning for 
det første indkomstår, hvor der var mulighed for lem- 
pelig beskatning af »PAL-investeringsforeninger«. 

Tilsvarende foreslås det, at udvidelsen af fristen for 
indbetalinger til pensionsordninger for tidligere selv- 
stændigt erhvervsdrivende for personer med forskudt 

indkomstår, jf. lovforslagets § 9, nr. 1, tillægges virk- 
ning fra og med indkomståret 2001. Ændringen får , 
herved virkning fra samme tidspunkt som selve ord- 
ningen med pensionsordninger for tidligere selvstæn- 
digt erhvervsdrivende. 

Til stk. 7 
Det foreslås, at ophævelsen af kravet om, at den 

kontante betaling ved en skattefri fusion, spaltning el- 
ler aktieombytning maksimalt kan udgøre 10 pet. af 
værdien af de modtagne aktier, tillægges virkning for 
aktieombytninger, fusioner og spaltninger, der foreta- 
ges med ombytningsdato, fusionsdato eller spalt- 
ningsdato den 1. juli 2002 eller senere. Tilsvarende 
foreslås ophævelsen af pro rata-kravet ved spaltninger 
tillagt virkning for spaltninger med. spaltningsdato > 
den 1. juli 2002 eller senere. 

Til stk. 8 
, Det foreslås, at adgangen til at dispensere fra 6 må- 

; neders fristen i relation til aktieavancebeskatningslo- 
vens regler om skattefri aktieombytning tillægges 
virkning for aktieombytninger, hvor den første om- 
bytningsdag er den 1. juli 2002 eller senere. 

Til stk. 9 
Det foreslås, at de ændrede betingelser om forde- 

ling af udlodninger, jf. lovforslagets § 11, nr. 3, og ud-. 
videlsen af muligheden for skattefrie omstrukturerin- 
ger for brugsforeninger, jf. lovforslagets § 5,'nr. 4, 
samt præciseringen af kommunale elselskabers skat- 

. tepligt, jf. lovforslagets § 11, nr. 1 og 8, tillægges 
virkning fra og med den 1. januar 2 0 0 2 . .  ' 

' 
Til stk. 10. 

Det foreslås, at forslaget om ensartede skattemæssi- 
ge regler for gældsnedsættelser og gældskonverterin- 
ger, jf. lovforslagets § 7, nr. 1, tillægges virkning for 
gæld, der som led i en akkord konverteres til aktier el- 
ler konvertible obligationer den 1. juli 2002 eller se- 
nere. 

Til stk. 11 
Det foreslås, at afklaringen af den skattemæssige 

behandling af andelsforeninger med aktiviteter, der 
ikke er omfattet af foreningens kooperative formål, jf. 
lovforslagets §11, nr. 2, tillægges virkning fra og med 
ikrafttrædelsesdagen. 

Det foreslås endvidere, at de andelsselskaber, der 
. på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse er kooperati- 

onsbeskattet og ejer aktier/anparter i ikke-kooperative 
selskaber, kan fortsætte med disse aktiviteter, uden at 
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skulle afhænde aktiviteterne eller få ændret deres be- 
skatning bagud i tid. 

Til stk. 12 

Det foreslås, at nedsættelsen af ejerkravet for mod- 
tagelsen af skattefrie udbytter, jf. lovforslagets § 11, 
nr. 6 og 10, tillægges virkning for udbytter, der vedta- 
ges udloddet eller udbetalt den 1. januar 2002 eller se- 
nere. Det samme virkningstidspunkt foreslås i relation 
til muligheden for at modtage skattefrie udbytter fra 
elselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatte- 
lovens § 1, stk. 1, nr. 2 e-f., jf. lovforslagets § 11, nr. 
9 og 11. 

Til stk. 13 

Det foreslås, at den ændrede skattefritagelsesbe- 
stemmelse i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, til- 
lægges virkning fra 1. januar 2003. 

Den hidtil gældende skattefritagelsesbestemmelse i 
selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, indebærer, at 
havne og lufthavne, der har sideordnede aktiviteter, 
bliver skattepligtige af alle indtægter. Da der i praksis 
har været en vis usikkerhed om, hvad begrebet side- 
ordnet aktivitet omfatter, findes det mest hensigts- 
mæssigt at foreslå, at havne og lufthavne, der hidtil 
har anvendt skattefritagelsesbestemmelsen, ikke bli- 
ver skattepligtige for tiden før den foreslåede ændring 
af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, har virkning. 
Derved gives havne og lufthavne -  hvis de har behov 
herfor - en rimelig frist til at omorganisere deres akti- 
viteter. 

Til stk. 14 

Det foreslås, at ophævelsen af maksimeringsreglen 
vedrørende selskabers overskydende skat tillægges 
virkning for overskydende skat vedrørende indkomst- 
året 2001 og senere indkomstår. Virkningstidspunktet 
afstemmes således med ibrugtagningen af et nyt edb- 

system, hvorved tilretning af det gamle edb-system 
undgås. 

Til stk. 15 

Det foreslås, at ændringen af renteberegningsreg- 
lerne for selskabers restskat, jf. lovforslagets § 11, nr. 
14 og 15, tillægges virkning for renter vedrørende 
restskat, der forfalder den 1. august 2002 eller senere. 
Herved sikres det, at administrationen har den fornød- 
ne tid til at indrette forretningsgangene vedrørende 
beregningen af renteme. 

Til stk. 16 

Det foreslås, at muligheden for skattepligtige, der 
driver selvstændig virksomhed og anvender virksom- 
hedsordningen, til at ændre disponeringen af overskud 
efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse 
i forbindelse med ændringer af skatteansættelsen, jf. 
lovforslagets § 15, nr. 3, skal have virkning fra og 
med indkomståret 2000. Hermed stilles skattepligtige, 
der driver selvstændig erhvervsvirksomhed og anven- 
der virksomhedsordningen, overfor en kontinuerlig 
retstilstand. 

Det foreslås endvidere, at udvidelsen af reglerne 
om omstrukturering af elselskaber, jf. lovforslagets 
§ 17, tillægges virkning fra og med indkomståret 
2000. Da ændringerne er af begunstigende karakter, 
findes det ikke betænkeligt, at ændringerne tillægges 
tilbagevirkende kraft. 

Til stk. 17. 

Det foreslås, at pligten for en værdipapirhandler til 
at foretage indberetning om afståelse af børsnoterede 
aktier skal have virkning første gang for indberetnin- 
ger vedrørende afståelse af aktier i kalenderåret 2002. 
Der skal således ske indberetning første gang senest 
den 20. januar 2003 vedrørende aktier afstået i kalen- 
deråret 2002, jf. skattekontrollovens § 9 A. 
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Bilag 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov II 

Gældende formulering 

§ 4 0 . - - -  
Stk. 2.... 

Ved erhvervelse af rettigheder, der er beskyttet 
efter anden lovgivning, og hvor den resterende 
beskyttelsesperiode på aftaletidspunktet er min- 
dre end 7 år, erstattes den i 1. pkt. nævnte sats 
med en sats, der svarer til, at anskaffelsessum- 
men afskrives med lige store årlige beløb over 
den resterende beskyttelsesperiode. 

Lovforslaget 

§1 

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskriv- 
ningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 4. 
oktober 2001, foretages følgende ændring: 

1. § 40, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 

»Ved erhvervelse af rettigheder, der er beskyttet 
efter anden lovgivning, og hvor beskyttelsesperi- 
oden på aftaletidspunktet er mindre end 7 år, er- 
stattes den sats, der er nævnt i 1. pkt., med en 
sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskri- 
ves med lige store årlige beløb over beskyttelses- 
perioden.«. 

§ 2 

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse 
af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 796 af 10. september 
2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 1033 af 17. 
december 2001, foretages følgende ændringer: 
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Gældende formulering 

§ 2홢  
Stk. 2. Tab ved afståelse af aktier på et tids- 

punkt, der ligger mindre end tre år efter erhver- 
velsen, kan i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville 
have været skattepligtig efter stk. 1, fradrages i 
indkomstårets fortjeneste efter stk. 1. Overstiger 
de samlede tab de samlede fortjenester, kan det 
overskydende tab fradrages i fortjeneste efter 
stk. 1 i de fem efterfølgende indkomstår. Inden 
for denne periode kan tabet kun overføres til fra- 
drag i et senere indkomstår, såfremt det ikke kan 
rummes i nettofortjeneste ved afståelse af aktier 
i et tidligere indkomstår. Overstiger en ægtefæl- 
les samlede tab de samlede fortjenester, kan det 
overskydende beløb i indkomståret overføres til 
fradrag i den anden ægtefælles fortjenester efter 
stk. 1, såfremt ægtefællerne er samlevende ved 
indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4. 
Tabet kan ligeledes efter reglen i 4. pkt. overfø- 
res til fradrag i den anden ægtefælles fortjenester 
ved afståelse af aktier i de 5 efterfølgende ind- 
komstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i den 
skattepligtiges nettofortjeneste ved afståelse af 
aktier i det pågældende indkomstår. 

§ 2 a. Fortjeneste ved afståelse af aktier ud- 
stedt af selskaber m.v., der er eller har været 
hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i 
Grønland, herunder efter bestemmelserne i en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst, medregnes 
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 
hvis det må antages, 
1) at virksomheden i selskabet m.v. i væsentlig 

grad har været af finansiel karakter, jf. sel- 
skabsskattelovens § 32, stk. 2, og 

2) at det samlede afkast heraf er beskattet væ- 
sentlig lavere end efter danske beskatnings- 
regler. 

Stk. 2. Endvidere medregnes ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst fortjeneste ved af- 
ståelse af aktier i selskaber, som i væsentligt om- 
fang direkte eller indirekte ejer eller har ejet ak- 
tier i selskaber m.v., der er eller har været hjem- 
mehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grøn- 
land, herunder efter bestemmelserne i en dob- 
beltbeskatningsoverenskomst, hvis det må anta- 
ges, 

Lovforslaget 

1.1 § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

2. § 2, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 
»Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere 
indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i 
nettofortjeneste ved afståelse af aktier i et tidli- 
gere indkomstår.«. 

3.1 § 2, stk. 2, 5. pkt., ændres »5 efterfølgende« 
til: »følgende«. 

4.1 § 2 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, ændres »jf. 
selskabsskattelovens § 32, stk. 2,« til: »jf. 
stk. 9,«. 
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Gældende formulering 

1) at virksomheden i selskabet m. v. i væsentlig 
grad har været af finansiel karakter, jf. sel- 
skabsskattelovens §32, stk. 2, og 

2) at det samlede afkast heraf er beskattet væ- 
sentlig lavere end efter danske regler, og 

3) at eventuelle udbytter fra det sidstnævnte 
selskab m.v. samlet beskattes med en pro- 
centsats, der er væsentligt lavere end den i 
selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke 
anvendelse, når indkomsten i det selskab, der har 
udstedt aktieme, uafbrudt siden aktiernes erhver- 
velse eller i en sammenhængende periode på 
mindst tre år umiddelbart forud for afståelsen har 
været 

1) undergivet beskatning efter selskabskattelo- 
vens § 32, fondsbeskatningslovens § 12 el- 
ler ligningslovens § 16 H eller 

2) beskattet her i landet i medfør af selskabs- 
skattelovens § 1 eller 

3) undergivet en beskatning i udlandet, der ikke 
i væsentlig grad afviger fra reglerne her i 
landet, eller 

4) undergivet beskatning i en hvilken som helst 
kombination af nr. 1-3. 

Stk. 7. Stk. 6, nr. 2-4, finder kun anvendelse, 
såfremt den skattepligtige i hele perioden har 
kontrolleret eller haft væsentlig indflydelse på 
selskabet, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 1, 
eller ligningslovens § 16 H. 

Lovforslaget 

5. § 2 a, stk. 6 og 7, affattes således: 

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder 
ikke anvendelse, når den skattepligtige uafbrudt 
siden aktiernes erhvervelse har kontrolleret eller 
haft væsentlig indflydelse på selskabet, jf. sel- 
skabsskattelovens § 32, stk. 6, eller ligningslo- 
vens § 16 H. 

I 
Stk. 7. Bestemmelserne i stk. l og 2 finder ikke 

anvendelse, såfremt aktieme har været ejet i en 
sammenhængende periode på mindst tre år 
umiddelbart forud for afståelsen og den skatte- 
pligtige i hele perioden har kontrolleret eller haft 
væsentlig indflydelse på selskabet, jf. selskabs- 
skattelovens §32, stk. 6, eller ligningslovens 
§ 16 H.«. 
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Gældende formulering 

§ 2 f. Fortjeneste og tab på investeringsbeviser 
udstedt af akkumulerende investeringsforenin- 
ger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, 
nr. 6, medregnes ved opgørelsen af den skatte- 
pligtige indkomst. For skattepligtige, der ikke er 
omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 1, stk. 1, nr. 1,2 eller 7, og som ikke er penge- 
institutter omfattet af denne lovs § 3, stk. 4, med- 
regnes kun fortjeneste. Fortjeneste og tab opgø- 
res efter reglerne i § 3, stk. 4, (lagerprincippet). I 
øvrigt finder bestemmelserne i §§ 2-8 og 11 ikke 
anvendelse. 

§3. . . .  

Stk. 2. For de i stk. I nævnte aktier opgøres 
fortjeneste eller tab som forskellen mellem afstå- 
elsessummen og den del af den samlede anskaf- 
felsessum for aktierne i hvert enkelt selskab, der 
efter en forholdsmæssig fordeling falder på de 
afståede aktier (realisationsprincippet). Den 
skattepligtige kan dog i stedet én gang for alle 
vælge at medregne urealiseret fortjeneste eller 
tab på beholdningen af aktier til den skattepligti- 
ge indkomst (lagerprincippet). Skatteministeren 
fastsætter de nærmere regler for opgørelser efter 
1. og 2. pkt. 

Lovforslaget 

6.1 § 2 a indsættes som stk. 9: 

»Stk. 9. Et selskabs virksomhed anses for i væ- 
sentlig grad at have været af finansiel karakter, 
hvis mindst 1/3 af dets indtægter stammer fra fi- 
nansiel virksomhed eller fra forsikringsvirksom- 
hed, eller hvis handelsværdien af dets finansielle 
aktiver udgør mindst 1/3 af handelsværdien af 
selskabets samlede aktiver. Ved denne bedøm- 
melse ses bort fra udbytte, aktieavancer og aktier 
hidrørende fra datterselskaber kontrolleret af sel- 
skabet, eller som selskabet har væsentlig indfly- 
delse på, hvis datterselskaberne er hjemmehø- 
rende i samme land som selskabet. I stedet ind- 
drages indkomst og formue i de pågældende dat- 
terselskaber forholdsmæssigt efter selskabets di- 
rekte eller indirekte ejerandele.«. 

7. I § 2 f  ændres »pengeinstitutter« til: »pengein- 
stitutter eller fondsmæglerselskaber«. 

8.1 § 3, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: 

»Den skattepligtige, der anvender realisations- 
princippet ved afståelse af aktier, kan en gang for 
alle vælge at anvende lagerprincippet udeluk- 
kende for investeringsbeviser udstedt af akku- 
mulerende investeringsforeninger omfattet af 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.«. 

9.1 § 3, stk. 2, 3. pkt., ændres »2. pkt.« til: »2. og 
3. pkt.«. 
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Stk.3... 

Stk. 4. Såfremt den skattepligtige vælger at an- 
vende lagerprincippet, opgøres indkomstårets 
fortjeneste eller tab som forskellen mellem akti- 
emes værdi ved indkomstårets slutning og akti- 
emes værdi ved indkomstårets begyndelse. For 
aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, an- 
vendes anskaffelsessummen i stedet for aktier- 
nes værdi ved indkomstårets begyndelse. For ak- 
tier, som er afstået i indkomstårets løb, anvendes 
afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi 
ved indkomstårets slutning. 

§13... .  
Stk. 2. Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, for- 

stås den transaktion, hvorved et selskab erhver- 
ver en andel i et andet selskabs aktiekapital med 
den virkning, at det opnår flertallet af stemmeme 
i dette selskab, ved til gengæld for værdipapirer 
tilhørende aktionæreme i det andet selskab at til- 
dele dem aktier eller anparter i det første selskab 
og eventuelt en kontant udligningssum på højst 
10 pet. af den pålydende værdi eller, når der ikke 
eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte 
værdi af de værdipapirer, som udleveres til gen- 
gæld herfor. 

Stk. 3. Skatteministeren kan tillade, at der ikke 
sker beskatning efter § 4 i tilfælde, hvor et sel- 
skab erhverver hele aktiekapitalen i et andet sel- 
skab, eller hvor et selskab, der i forvejen ejer ak- 
tier i et andet selskab, erhverver resten af aktie- 
kapitalen i det andet selskab. Det er en betingel- 
se, at aktionæreme i det andet selskab som ve- 
derlag alene modtager aktier i det første selskab 
og eventuelt en kontant udligningssum på højst 
10 pet. af den pålydende værdi eller, når der ikke 
eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte 
værdi af de værdipapirer, som udleveres til gen- 
gæld herfor. Tilladelse gives kun under særlige 
omstændigheder, hvis det erhvervende selskab 
har foretaget opkøb af aktier i det erhvervede sel- 
skab i det indkomstår, hvori selskabet erhverver 
resten af aktiekapitalen, eller i de 4 forudgående 
indkomstår. Fusionsskattelovens §§9-11 finder 
tilsvarende anvendelse. Skatteministeren kan 
under tilsvarende betingelser tillade, at der i dis- 
se tilfælde ikke sker beskatning efter §§ 2-3. 

Lovforslaget 

10.1 § 3, stk. 4, indsættes efter 3. pkt.: 

»Skattepligtige, som skifter fra realisationsprin- 
cippet til lagerprincippet, skal anvende aktiens 
anskaffelsessum som værdien primo for det før- 
ste indkomstår, hvor ændringen skal have virk- 
ning.«. 

11. I § 13, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., udgår: »på 
højst 10 pet. af den pålydende værdi eller, når der 
ikke eksisterer en pålydende værdi, af den bog- 
førte værdi af de værdipapirer, som udleveres til 
gengæld herfor«. 

12. § 13, stk. 3, 3. pkt., ophæves. 
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Gældende formulering 

Stk. 4. Det er en betingelse, at transaktioner 
som nævnt i stk. 1 og 3 gennemføres inden for en 
periode på højst 6 måneder regnet fra den første 
ombytningsdag. Ombytning af aktier i skatte- 
mæssig henseende kan ikke ske med tilbagevir- 
kende kraft. 

§6. . . .  
Stk. 5. f fortjeneste, der i et givet indkomstår er 

skattepligtig efter stk. 1, 3 og 4, kan den skatte- 
pligtige fradrage indkomstårets tab ved afståelse 
af fast ejendom, jf. dog stk. 6. Overstiger årets 
tab årets fortjenester, kan det overskydende tab 
fradrages i fortjeneste efter stk. 1, 3 og 4 i de fem 
efterfølgende indkomstår. Inden for denne perio- 
de kan tabet kun overføres til fradrag i et senere 
indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i net- 
tofortjeneste ved afståelse af fast ejendom i et 
tidligere indkomstår. 

Stk. 6.... 

Stk. 7. Overstiger en ægtefælles tab dennes 
fortjenester ved afståelse af fast ejendom, kan 
det overskydende beløb i indkomståret overføres 
til fradrag i den anden ægtefælles fortjenester 
ved afståelse af fast ejendom, såfremt ægtefæl- 
lerne er samlevende ved indkomstårets udgang, 
jf. kildeskattelovens § 4. Tabet kan ligeledes 
overføres til fradrag i den anden ægtefælles for- 
tjenester ved afståelse af fast ejendom i de 5 ef- 
terfølgende indkomstår, hvis tabet ikke kan inde- 
holdes i den skattepligtiges nettofortjeneste ved 
afståelse af fast ejendom i det pågældende ind- 
komstår, og hvis ægtefællerne er samlevende 
ved indkomstårets udgang. 

Lovforslaget 

13. I § 13, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.: »Skatte- 
ministeren kan forlænge fristen i 1. pkt.«. 

§ 3 

I iov om beskatning af fortjeneste ved afståelse 
af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningslo- 
ven), jf. lovbekendtgørelse, nr. 822 af 18. sep- 
tember 2001, foretages følgende ændringer: 

1.1 §6, stk. 5, 2. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

2. § 6; stk. 5, 3. pkt., affattes således: 
»Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere 
indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i 
nettofortjeneste ved afståelse af fast ejendom i et 
tidligere indkomstår.«. 

3.1 § 6, stk. 7, 2. pkt., ændres »5 efterfølgende« 
til: »følgende«. 

§4 

I lov om beskatning af fonde og visse forenin- 
ger (fondsbeskatningsIoven), jf. lovbekendtgø- 
relse nr. 755 af 20. oktober 1998, som senest æn- 
dret ved § 2 i lov nr. 1278 af 20. december 2000, 
foretages følgende ændringer: 
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§3. . . .  
Stk. 2. Indkomst ved erhvervsmæssig virk- 

somhed medregnes i sin helhed ved opgørelsen 
efter stk. 1. Den øvrige samlede indkomst be- 
skattes derimod alene i det omfang, den oversti- 
ger 25.000 kr., for foreninger som nævnt i § 1, 
nr. 2, dog 200.000 kr. Fradrag som nævnt i 2. 
pkt. foretages inden fradrag efter §§ 4-6. Såfremt 
indkomsten, efter at der er foretaget fradrag efter 
§ 4, udviser underskud, kan den del af under- 
skuddet, som svarer til det fradragsberettigede 
nettotab efter kursgevinstloven, fradrages i den 
skattepligtige indkomst i de fem efterfølgende 
indkomstår. Inden for denne periode kan fradra- 
get dog kun overføres til et senere indkomstår, 
såfremt det ikke kan rummes i et tidligere års 
skattepligtige indkomst. 

§ 12. Selskabsskattelovens § 32, stk. 1-9, fin- 
der tilsvarende anvendelse på fonde og forenin- 
ger omfattet af § 1. 

§ 2. Det er en betingelse for beskatning efter 
regleme i denne lov, at selskabsdeltagerne i det 
indskydende selskab alene vederlægges med ak- 
tier eller anparter i det modtagende selskab og 
eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 
pet. af disse værdipapirers pålydende værdi eller, 
når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres 
bogførte værdi. 홢 

Lovforslaget 

1.1 § 3, stk. 2, 4. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

2. § 3, stk. 2, 5. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i et 
tidligere års skattepligtige indkomst.«. 

3. § 12 affattes således: 

»§ 12. Selskabsskattelovens § 32, stk. 1-13, 
finder tilsvarende anvendelse på fonde og for- 
eninger omfattet af § 1.«. 

§5 

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af akti- 
ver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgø- 
relse nr. 876 af 4. oktober 2001, foretages føl- 
gende ændringer: 

1.1§ 2, stk. 1, ophæves: »på højst 10 pct. af disse 
værdipapirers pålydende værdi eller, når der 
ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bog- 
førte værdi«. 
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Gældende formulering 

§ 8 . . .  

Stk. 6. Foreligger der ved fusionen i et af sel- 
skaberne underskud fra tidligere år, kan dette un- 
derskud uanset bestemmelsen i ligningslovens 
§ 15 ikke bringes til fradrag ved det modtagende 
selskabs indkomstopgørelse. Dette gælder dog 
ikke, når et moderselskab fusionerer med et dat- 
terselskab, hvormed det har været sambeskattet 
indtil fusionsdatoen og i de seneste 5 indkomstår 
forud herfor. Ved fradrag for tidligere års under- 
skud efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 
finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, medens 2. 
pkt. alene finder anvendelse, når selskaberne har 
været sambeskattet indtil fusionsdatoen og i de 
seneste 15 indkomstår forud herfor. Skattemini- 
steren kan dog tillade, at underskud fra et felt, jf. 
kulbrinteskattelovens § 18, stk. 1, fra tidligere år 
i et af selskaberne kan bringes til fradrag ved det 
modtagende selskabs indkomstopgørelse for fel- 
tet. 

§ 15 a... .  

Stk. 2. Ved spaltning forstås den transaktion, 
hvorved et selskab overfører en del af eller samt- 
lige sine aktiver og passiver til et eller flere eksi- 
sterende eller nye selskaber ved i henhold til en 
pro rata-regel at tildele sine selskabsdeltagere 
aktier eller anparter i det eller de modtagende 
selskaber og eventuelt en kontant udligningssum 
på højst 10 pet. af disse værdipapirers pålydende 
værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende 
værdi, deres bogførte værdi. 

Lovforslaget 

2. § 8, stk. 6, 2. og 3. pkt., affattes således: 

»Ved fusion mellem et sambeskattet moder- og 
datterselskab kan det underskud, der er opstået, 
mens selskaberne har været sambeskattet, brin- 
ges til fradrag. Ved fradrag for tidligere års un- 
derskud efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 
3 finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.«. 

3. § 15 a, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Ved spaltning forstås den transaktion, 
hvorved et selskab overfører en del af eller samt- 
lige sine aktiver og passiver til et eller flere eksi- 
sterende eller nye selskaber ved i samme forhold 
som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier 
eller anparter og eventuelt en kontant udlig- 
ningssum.«. 

4.1 § 15 c indsættes som stk. 4\ 

»Stk. 4. Bestemmelserne i dette kapitel finder 
tilsvarende anvendelse for en brugsforening om- 
fattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, 
hvis det modtagende selskab beskattes i henhold 
til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller 
§ 1, stk. 1, nr. 3 a.«. 
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§ 11. Såfremt den i § 4 nævnte skattepligtige 
indkomst udviser underskud, kan dette under- 
skud fradrages i tilsvarende skattepligtig ind- 
komst for de nærmest efterfølgende 15 år. Inden 
for denne periode kan fradraget dog kun overfø- 
res til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan 
rummes i tidligere års indkomst. 

§ 18. Udviser den for et felt opgjorte indkomst 
i indkomst for feltet for de nærmest efterfølgen- 
de 15 indkomstår. Inden for denne periode kan 
fradraget dog kun overføres til et senere ind- 
komstår, såfremt det ikke kan rummes i tidligere 
års indkomst. Underskud ved opgørelsen af ind- 
komst fra eet felt kan ikke overføres til fradrag i 
indkomst; fra et andet felt. Underskud, som 
nævnt i 1. punktum, kan ikke fradrages i anden 
indkomst. Underskud fra anden indkomst kan 
ikke overføres til fradrag i indkomst fra et felt. 

§19... .  
Stk. 2. Udviser den efter stk. 1 opgjorte skatte- 

I pligtige indkomst underskud, kan dette under- 
skud fradrages i tilsvarende indkomst for de nær- 
mest efterfølgende 15 indkomstår. Inden for 
denne periode kan fradraget dog kun overføres 
til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan 
rummes i tidligere års indkomst. Underskud som 
nævnt i 1. punktum kan ikke fradrages i anden 
indkomst. Underskud fra anden indkomst kan 
ikke overføres til fradrag i indkomst efter stk. 1. 

Lovforslaget 

§6 

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse 
med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinte- 
skatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. 
september 1993, som senest ændret ved § 7 i lov 
nr. 910 af 16. december 1998, foretages følgende 
ændringer: 

1.1 § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »de nærmest ef- 
terfølgende 15« til: »følgende«. 

2. § 11, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 

3.1 § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »de nærmest ef- 
terfølgende 15« til: »følgende«. 

4. § 18, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 

5. I § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »de nærmest ef- 
terfølgende 15« til: »følgende«. 

6. § 19, stk. 2, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 

333 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 
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Gældende formulering 

§ 24. Gevinst på gæld som følge af tvangsak- 
kord eller aftale om en samlet ordning mellem en 
debitor og dennes kreditorer om bortfald eller 
nedsættelse af debitors gæld (frivillig akkord) 
medregnes ikke ved opgørelsen af den skatte- 
pligtige indkomst. Dette gælder dog ikke i det 
omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb 
end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet 
for gældseftergivelsen. 

§31.. . .  

Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1, 
1. pkt., kan fradrages i det omfang, tabet ikke 
overstiger de 5 senest forudgående indkomstårs 
skattepligtige nettogevinster på kontrakten, 
hvori ikke er fradraget tab på andre kontrakter 
som nævnt i stk. 1. 

Stk. 3. Yderligere tab, der ikke kan fradrages 
efter stk. 2, kan fradrages i indkomstårets og de 
følgende 5 indkomstårs nettogevinster på alle 
kontrakter omfattet af § 29, der indeholder ret el- 
ler pligt til at afstå eller at erhverve aktier. Fra- 
drag for tab kan kun fremføres til et senere ind- 
komstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig 
nettogevinst i et tidligere indkomstår. 

§32... .  

Stk. 2. Tab på en kontrakt omfattet af stk. 1,1. 
pkt., kan fradrages i det omfang, tabet ikke over- 
stiger de 5 senest forudgående indkomstårs skat- 
tepligtige nettogevinster på kontrakter. 

Lovforslaget 

§7 

I lov om skattemæssig behandling af gevinst 
og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrak- 
ter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 
901 af 11. oktober 2001, som ændret ved § 4 i 
lov nr. 1033 af 17. december 2001, foretages føl- 
gende ændringer: 

1.1 1924, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 
»Med gældsnedsættelse sidestilles hel eller del- 
vis konvertering af gælden til aktier eller konver- 
tible obligationer.«. 

2. ,§ 31, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1, 
1. pkt., kan fradrages i det omfang, tabet ikke 
overstiger forudgående indkomstårs skattepligti- 
ge nettogevinster på kontrakten, hvori der ikke i 
gevinsten er fradraget tab på andre kontrakter 
som nævnt i stk. 1, dog ikke et tidligere ind- 
komstår end 2002.«. 
3. I § 31, stk. 3, 1. pkt., og § 32, stk. 3, 1. pkt., 
ændres »følgende 5« til: »følgende«. 

4. § 32, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1, 
1. pkt., kan fradrages i det omfang, tabet ikke 
overstiger forudgående indkomstårs skattepligti- 
ge nettogevinster på kontrakter, dog ikke et tidli- 
gere indkomstår end 2002.«. 
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Stk. 3. Yderligere tab, der ikke kan fradrages 
efter stk. 2, kan fradrages i indkomstårets og de 
følgende 5 indkomstårs nettogevinster på kon- 
trakter. Fradrag for tab kan kun fremføres til et 
senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i 
skattepligtig nettogevinst i et tidligere ind- 
komstår. Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 2 
og ikke kan fradrages i indkomstårets nettoge- 
vinster efter 1. pkt., kan overføres til fradrag i en 
eventuel ægtefælles nettogevinster i indkomst- 
året på kontrakter. Det er dog en betingelse, at 
ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets 
udgang, jf. kildeskattelovens § 4. Tabet kan lige- 
ledes inden for hvert af de efterfølgende 5 ind- 
komstår overføres til fradrag i den anden ægte- 
fælles nettogevinster på kontrakter, hvis tabet 
ikke kan fradrages i den skattepligtiges nettoge- 
vinster på kontrakter i det pågældende ind- 
komstår. 

§ 15. Såfremt den for et indkomstår opgjorte 
skattepligtige indkomst udviser underskud, kan 
dette underskud fradrages i den skattepligtige 
indkomst for de nærmest efterfølgende fem ind- 
komstår. Inden for denne periode kan fradraget 
dog kun overføres til et senere indkomstår, så- 
fremt det ikke kan rummes i et tidligere års skat- 
tepligtige indkomst. 

Lovforslaget 

5.1 § 32, stk. 3, 5. pkt., ændres »efterfølgende 5« 
til: »følgende«. I . II 

§8 

I lov om påligningen af indkomstskat til staten 
(ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 
8. oktober 2001, foretages følgende ændringer: 

1. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »nærmest efter- 
følgende fem« til: »følgende«. 

2. § 15, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 
»Fradraget kan kun overføres til et senere ind- 
komstår, i det omfang det ikke kan rummes i tid- 
ligere års indkomst.«. 
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Gældende formulering 

Stk 2. Hvis en skattepligtig i et indkomstår op- 
når en tvangsakkord, nedsættes uudnyttede, fra- 
dragsberettigede underskud og dernæst uudnyt- 
tede, fradragsberettigede tab, der kan fremføres 
efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 
§2, stk. 2, kursgevinstlovens §31, stk. 3, og 
ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 5, 
fra det pågældende og tidligere indkomstår med 
det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættel- 
sesbeløbet formindskes med den del af skyldne- 
rens indkomst, der hidrører fra den pågældendes 
frigørelse for gældsforpligtelser. Den resterende 
del af nedsættelsesbeløbet formindskes endvide- 
re i det omfang, skyldneren efter reglerne i kurs- 
gevinstlovens § 8 ikke skal medregne gevinsten 
på gælden ved indkomstopgørelsen. Nedsættel- 
sen sker med virkning for det indkomstår, hvori 
tvangsakkorden stadfæstes, og for senere ind- 
komstår. Hvis underskud fra flere indkomstår 
skal nedsættes efter 1.-3. pkt., nedsættes under- 
skud fra et tidligere år før underskud fra et senere 
år. Med gældsnedsættelse sidestilles hel eller 
delvis konvertering af gælden til aktier eller kon- 
vertible obligationer. Underskuddet nedsættes i 
disse tilfælde med det beløb, hvormed den kon- 
verterede fordrings pålydende overstiger den 
konverterede fordrings kursværdi på tidspunktet 
for konverteringen. 

§16 C... .  
Stk. 6. Er det samlede beløb, der opgøres til 

udlodning efter stk. 3 og 4, negativt, kan dette 
for investeringsforeningens fem efterfølgende 
indkomstår fradrages ved opgørelsen af de be- 
løb, der skal udloddes efter stk. 3-5. Fradrag kan 
kun fremføres til et senere indkomstår, såfremt 
det ikke for et tidligere indkomstår kan rummes 
i det beløb, der skal udloddes. Fremførte fradrag 
fordeles efter reglerne i stk. 4 i det år, hvori fra- 
drag foretages. 

Lovforslaget 

3. § 15, stk. 2, 5. pkt., ophæves. 

4.1 § 16 C, stk. 6, 1. pkt., ændres »fem efterføl- 
gende« til: »følgende«. 
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Gældende formulering 

§ 16 H. Såfremt en skattepligtig omfattet af 
kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens 
§ 1, stk. 2, kontrollerer eller har væsentlig ind- 
flydelse på et udenlandsk selskab eller en for- 
ening m.v. (selskabet), hvis virksomhed i væ- 
sentlig grad er af finansiel karakter, og hvis af- 
kast beskattes væsentligt lavere end efter danske 
regler, eller hvis beskatning i væsentlig grad ud- 
skydes i forhold til danske regler, medregnes sel- 
skabets indkomst opgjort efter danske regler ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Til- 
svarende gælder, hvis den skattepligtige i fælles- 
skab med nærtstående eller i fællesskab med en 
fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller 
dennes nærtstående eller fonde eller truster stif- 
tet af disse kontrollerer eller har væsentlig ind- 
flydelse på et udenlandsk selskab som nævnt i 1. 
pkt. Den skattepligtige anses for at kontrollere 
eller have væsentlig indflydelse på et selskab, 
hvis vedkommende direkte eller indirekte eller i 
fællesskab med nærtstående ejer mindst 25 pet. 
af aktiekapitalen i selskabet eller råder over mere 
end 50 pet. af stemmeme i selskabet. Som nært- 
stående anses den skattepligtiges ægtefælle, for- 
ældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn 
og disses ægtefæller eller dødsboer efter de 
nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold 
sidestilles med ægte slægtskabsforhold. 

Stk. 2. Selskabsskattelovens § 32, stk. 1, sidste 
pkt., og stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse 
på skattepligtige omfattet af stk. 1, for så vidt de 
efter deres indhold er anvendelige. Den skatte- 
pligtige beskattes dog ikke af indkomsten i uden- 
landske selskaber som nævnt i stk. 1, i det om- 
fang indkomsten skal medregnes til et selskabs 
eller en fonds skattepligtige indkomst efter sel- 
skabsskattelovens § 32 eller fondsbeskatnings- 
lovens § 12. 

Lovforslaget 

5. § 16 H affattes således: 

»§ 16 H. Såfremt en skattepligtig omfattet af 
kildeskàttelovens § 1 eller dødsboskattelovens 
§ 1, stk. 2, kontrollerer eller har væsentlig ind- 
flydelse på et udenlandsk selskab eller en for- 
ening m.v. (selskabet), skal den skattepligtige 
medregne selskabets indkomst opgjort efter sel- 
skabsskattelovens § 32, stk. 7 og 8, hvis: selska- 
bets samlede udenlandske indkomstskat er min- 
dre end 3/4 af skatten beregnet på grundlag af 
satsen i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, af sel- 
skabets samlede skattepligtige indkomst opgjort 
efter selskabsskattelovens § 32, stk. 3-4, for det 
pågældende indkomstår, og selskabets CFC-ind- 
komst, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 3 og 5, 
nr. 1-9, for samme periode udgør mere end 1/3 af 
selskabets skattepligtige indkomst opgjort efter 
selskabsskattelovens § 32, stk. 3. Ved bedøm- 
melsen ses der bort fra skattepligtig indkomst 
hidrørende fra selskaber kontrolleret af selska- 
bet, eller som selskabet har væsentlig indflydelse 
på, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme 
land som selskabet. I stedet inddrages skatteplig- 
tig indkomst i de pågældende selskaber forholds- 
mæssigt efter selskabets direkte eller indirekte 
ejerandele. 

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, 
hvis den skattepligtige i fællesskab med nærtstå- 
ende eller i fællesskab med en fond eller trust 
stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstå- 
ende eller fonde eller truster stiftet af disse kon- 
trollerer eller har væsentlig indflydelse på et 
udenlandsk selskab som nævnt i stk. 1. Den skat- 
tepligtige anses for at kontrollere eller have væ- 
sentlig indflydelse på et selskab, hvis vedkom- 
mende direkte eller indirekte eller i fællesskab 
med nærtstående ejer mindst 25 pet. af aktieka- 
pitalen i selskabet eller råder over mere end 50 
pet. af stemmeme i selskabet. Som nærtstående 
anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og 
bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses 
ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte perso- 
ner. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles 
med ægte slægtskabsforhold. 
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Gældende formulering 

Stk. 3. For skattepligtige omfattet af stk. 1 
medregnes udbytte fra selskaber m.v. omfattet af 
stk. 1 ikke til den skattepligtige indkomst i det 
omfang, udbyttet ikke overstiger den danske 
skat, som den skattepligtige skal betale af ind- 
komsten i selskabet. 

Stk. 4. I det omfang summen af udenlandske 
betalte skatter af indkomst omfattet af stk. 2, jf. 
selskabsskattelovens § 32, stk. 4, og den faktisk 
betalte danske merskat som følge af denne be- 
stemmelse overstiger summen af den danske 
skat af indkomst efter stk. 2, jf. selskabsskattelo- 
vens § 32, stk. 4, for de pågældende år, kan fak- 
tisk betalt dansk merskat udbetales kontant. I det 
omfang den skattepligtige har modtaget udbyt- 
ter, som ikke er medregnet til den skattepligtige 
indkomst som følge af stk. 3, medregnes den 
kontante udbetaling til den skattepligtige ind- 
komst i det indkomstår, hvor merskatten tilbage- 
betales. 

Lovforslaget 

Stk. 3. Selskabsskattelovens § 32, stk. 6, sidste 
pkt., og stk. 9-11, finder tilsvarende anvendelse 
på skattepligtige omfattet af stk. 1, for så vidt de 
efter deres indhold er anvendelige. Den skatte- 
pligtige beskattes dog ikke af indkomsten i uden- 
landske selskaber som nævnt i stk. 1, i det om- 
fang indkomsten skal medregnes til et selskabs 
eller en fonds skattepligtige indkomst efter sel- 
skabsskattelovens § 32 eller fondsbeskatnings- 
lovens § 12. 

Stk. 4. For skattepligtige omfattet af stk. 1 
medregnes udbytte fra selskaber m.v. omfattet af 
stk. 1 ikke til den skattepligtige indkomst i det 
omfang, udbyttet ikke overstiger den danske 
skat, som den skattepligtige skal betale af ind- 
komsten i selskabet. 

Stk. 5. Har den skattepligtige for et indkomstår 
betalt dansk CFC-skat efter denne bestemmelse, 
kan CFC-skatten udbetales kontant i et senere 
indkomstår, i det omfang summen af udenland- 
ske betalte skatter af indkomst omfattet af stk. 1, 
jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 10, og den fak- 
tisk betalte danske CFC-skat som følge af denne 
bestemmelse overstiger summen af den danske 
skat af indkomst efter stk. 1, jf. selskabsskattelo- 
vens § 32, stk. 5, for de pågældende og mellem- 
liggende år. I det omfang den skattepligtige har 
modtaget udbytter, som ikke er medregnet til den 
skattepligtige indkomst som følge af stk. 4, med- 
regnes den kontante udbetaling til den skatte- 
pligtige indkomst i det indkomstår, hvor CFC- 
skatten tilbagebetales.«. 
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Gældende formulering 

§33... .  
Stk. 8. Fragtskat betalt til en fremmed stat, som 

overstiger den danske skat, der falder på ind- 
komsten fra den fremmede stat, jf. stk. 1, 2. pkt., 
kan fremføres til fradrag i skatten i de nærmest 
efterfølgende 5 indkomstår. En fremført fragt- 
skat, jf. 1. pkt., kan kun fradrages i et senere år i 
det omfang, den med tillæg af den i dette år be- 
talte fragtskat ikke overstiger den danske skat, 
der i dette år falder på den udenlandske ind- 
komst. Sidstnævnte fragtskat fradrages først. 
Fremføres der fragtskatter fra flere indkomstår, 
fradrages de ældste fragtskatter først, jf. dog 3. 
pkt. Som fragtskat anses skat på bruttofortjene- 
sten ved international skibstrafik. 

Lovforslaget 

6.1 § 33, stk. 8, 1. pkt., ændres »nærmest efter- 
følgende 5« til: »følgende«. 

7. § 33, stk. 8, 3. og 4. pkt., ophæves. , 

§9 

I lov om beskatningen af pensionsordninger 
m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf: lovbe- 
kendtgørelse nr. 865 af 1. oktober 2001, som se- 
nest ændret ved § 5 i lov nr. 1033 af 17. decem- 
ber 2001, foretages følgende ændringer: 
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Gældende formulering 

§ 18. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind- 
komst for ejeren af ordningen, jf. reglerne i afsnit 
III, kan med de i stk. 2-7 nævnte begrænsninger 
fradrages de i indkomståret forfaldne bidrag eller 
præmier til pensionsordninger omfattet af kapi- 
tel 1. Indbetalinger til de i §§ 11 A, 12, 13 og 15 
A nævnte ordninger fradrages i det indkomstår, 
hvori indbetalingerne har fundet sted. Det samle- 
de fradrag for indbetalinger til pensionsordnin- 
ger omfattet af § 15 A kan ikke overstige det be- 
løb, som ifølge § 15 A, stk. 6, må indbetales. 
Indbetalinger til de i § 15 A nævnte ordninger 
kan uanset 2. pkt. fradrages ved indkomstopgø- 
relsen for det eller de indkomstår, hvori virksom- 
heden som nævnt i § 15 A, stk. 2, er afstået, hvis 
indbetalingerne foretages senest den 1. juli i det 
umiddelbart efterfølgende indkomstår. 1. og 2. 
pkt. gælder ikke, hvis bidragene m.v. er indbetalt 
af arbejdsgiveren. Fradragsretten gælder heller 
ikke indbetalinger fra hjælpe- og understøttel- 
sesfonde som nævnt i § 52 eller i lov om beskat- 
ningen af renteforsikringer m.v. § 21, til en pen- 
sionsordning med løbende udbetalinger for den 
begunstigede. Fradrag for indbetalinger til in- 
deksordninger kan højst omfatte 6 kontrakter for 
hver person. 

§53 A.... 
Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst medregnes afkastet af livsforsikrings- 
og pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Ind- 
komstskattepligten påhviler ejeren, den pensi- 
onsberettigede eller den eller dem, der efter eje- 
rens eller den første pensionsberettigedes død er 
berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. 
Afkastet opgøres som forskellen mellem på den 
ene side ordningens kapitalværdi ved indkomst- 
årets udgang med tillæg af udbetalinger i årets 
løb og på den anden side ordningens kapitalvær- 
di ved indkomstårets begyndelse med tillæg af 
indbetalinger i årets løb. Er der efter 2. pkt. flere 
berettigede, fordeles det efter 3. pkt. opgjorte af- 
kast efter forholdet mellem kapitalværdien af de 
pågældendes respektive dele af ordningen. Et 
negativt afkast af en ordning kan kun modregnes 
i det pågældende indkomstårs og de følgende 5 
indkomstårs positive afkast af samme ordning. 
Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere 
indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt 
afkast i et tidligere indkomstår. 

Lovforslaget 

1.1 § 18, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.: 
»Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er 
sammenfaldende med kalenderåret, er den i 4. 
pkt. nævnte frist for indbetaling dog den 1. juli i 
kalenderåret efter det kalenderår, som det ind- 
komstår, hvori virksomheden er afstået, træder i 
stedet for.«. 

2.1 § 53 A, stk. 3, 5. pkt., udgår »5«. 
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Gældende formulering 

§ 4 a... .  
Stk. 3. En skattepligtig der i forbindelse med 

afståelse af aktieme i et selskab, hvori den på- 
gældende har været hovedaktionær, jf. aktie- 
avaneebeskatningslovens § 11, stk. 2-4, har op- 
rettet en pensionsordning omfattet af pensions- 
beskatningslovens § 15 A, kan i det eller de ind- 
komstår, hvori aktieme er afstået, vælge helt el- 
ler delvis at fradrage bidrag eller præmier til pen- 
sionsordningen i aktieindkomsten. Fradrag kan 
kun foretages, hvis aktieindkomsten. opgjort ef- 
ter stk. 1 og 2 er positiv, og fradraget kan ikke 
overstige aktieindkomsten opgjort efter stk. 1 og 
2. Beløb, som fradrages i aktieindkomsten, kan 
ikke tillige fradrages i den personlige indkomst 
efter § 3, stk. 2, nr. 3. En skattepligtig, som væl- 
ger at foretage fradrag i aktieindkomsten, skal 
give den kommunale skattemyndighed medde- 
lelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplys- 
ning om størrelsen af det fradrag, der ønskes 
foretaget i aktieindkomsten. En skattepligtig kan 
omgøre sin beslutning om at foretage fradrag i 
aktieindkomsten, hvis tilkendegivelse herom 
sker til den kommunale skattemyndighed inden 
udløbet af den i skattestyrelseslovens § 3, stk. 1, 
nævnte frist. 

Lovforslaget 

§10 

I lov om indkomstskat for personer m.v. (per- 
sonskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 
4. oktober 2000, som ændret bl.a. ved § 4 i lov 
nr. 1282 af 20. december 2000, og senest ved § 5 
i lov nr. 1294 af 20. december 2000, foretages 
følgende ændringer: 

1.1 § 4 a ophæves »stk. 4 og stk. 4« og i stedet 
indsættes: »stk. 4 og stk. 5«. I 
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Gældende formulering 

Stk. 4. Det beløb, der efter stk. 1, nr. 3, henfø- 
res til aktieindkomst, må ikke overstige den del 
af udlodningerne, som hidhører fra foreningens 
positive nettoindtægter i form af indtægter, der 
er omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 9. 
Denne grænse for aktieindkomst nedsættes dog 
med det beløb, der er opgjort efter ligningslo- 
vens § 16 C, stk. 5, nr. 2. Den forhøjes eller ned- 
sættes med foreningens nettogevinster eller tab 
ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebe- 
skatningslovens § 4 i det indkomstår, de pågæl- 
dende udlodninger vedrører. Nettogevinsterne 
eller tabene ved afståelse af aktier omfattet af ak- 
tieavancebeskatningslovens § 4 opgøres under 
anvendelse af reglerne i aktieavancebeskatnings- 
lovens § 4, stk. 1, 3 og 4, samt § 6. Grænsen for 
aktieindkomst forhøjes endvidere med udbytte 
fra aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslo- 
vens § 2 a, som foreningen, da udbyttet blev er- 
hvervet, ikke vidste eller burde vide var omfattet 
af denne bestemmelse. 

Stk. 4. Aktieindkomst indgår ikke i den skatte- 
pligtige indkomst. 

§ 8 a.. . .  
Stk. 5. Er aktieindkomsten negativ, beregnes 

negativ skat med den i stk. 1 nævnte procentsats 
af beløb, der ikke overstiger grundbeløbet, og 
med den i stk. 2 nævnte skatteprocent af beløb, 
der overstiger grundbeløbet. Den negative skat 
modregnes i den skattepligtiges slutskat, og et 
eventuelt resterende beløb fremføres til modreg- 
ning i slutskatten for de fem efterfølgende ind- 
komstår. 

§ 13. Hvis den skattepligtige indkomst udviser 
underskud, skal skatteværdien af underskuddet - 
beregnet med de i § 12, stk. 1, 2. pkt., nævnte 
procenter - så vidt muligt modregnes i de bereg- 
nede skatter efter §§ 6, 6 a, 7 og 8 a, stk. 2. Et 
herefter resterende underskud fremføres til fra- 
drag i den skattepligtige indkomst for de følgen- 
de 5 indkomstår. Inden for 5-års-perioden kan 
fradraget for underskud i skattepligtig indkomst 
dog kun fremføres til et senere indkomstår, hvis 
det ikke kan rummes i skattepligtig indkomst el- 
ler modregnes med skatteværdien i skat efter 
§§ 6, 6 a, 7 og 8 a, stk. 2, for et tidligere ind- 
komstår. 

Lovforslaget 

2.1 § 8 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »fem efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

3.1 § 13, stk. 1, 2. pkt., udgår »5«. 

4. § 13, stk. 1, 3. pkt., affattes således: 
»Fradraget for underskud i skattepligtig ind- 
komst kan kun fremføres til et senere ind- 
komstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig 
indkomst eller modregnes med skatteværdien i 
skat efter §§ 6, 6 a og 7, samt § 8 a, stk. 2, for et 
tidligere indkomstår.«. 
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Gældende formulering 

Stk. 2. Hvis en gift persons skattepligtige ind- 
komst udviser underskud, og ægtefællerne er 
samlevende ved indkomstårets udløb, skal un- 
derskud, der ikke er modregnet efter stk. 1, j. 
pkt., i størst muligt omfang fradrages i den anden 
ægtefælles skattepligtige indkomst. Derefter 
modregnes skatteværdien af uudnyttet under- 
skud i ægtefællens beregnede skatter efter §§6, 
6 a, 7 og 8 a, stk. 2. Modregning sker, før ægte- 
fællens egne uudnyttede underskud fra tidligere 
indkomstår fremføres efter 4.-6. pkt. Et herefter 
overskydende beløb fremføres til fradrag i de 5 
følgende indkomstår efter stk. 1,3. pkt. Hvert år 
fradrages underskud først i den skattepligtiges 
indkomst og i øvrigt efter samme regler, som 
gælder for underskudsåret. Hvis ægtefællen lige- 
ledes har uudnyttet underskud vedrørende tidli- 
gere indkomstår, modregnes det ældste af under- 
skuddene først, uanset hvilken ægtefælle under- 
skuddet vedrører. 

Stk. 3. Hvis den personlige indkomst er nega- 
tiv, modregnes den inden opgørelsen af bereg- 
ningsgrundlaget efter §§ 6, 6 a og 7 i indkomst- 
årets positive kapitalindkomst. Et resterende ne- 
gativt beløb fremføres til modregning først i ka- 
pitalindkomst og derefter i personlig indkomst 
med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede 
beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbe- 
skatningslovens § 16, stk. 1, for de næste 5 ind- 
komstår inden opgørelsen af beregningsgrundla- 
gene efter §§ 6, 6 a og 7. Negativ personlig ind- 
komst kan kun fremføres, i det omfang den ikke 
kan modregnes efter 1. eller 2. pkt. for et tidlige- 
re indkomstår. 

'Lovforslaget 

5.1 § 13, stk. 2, 4. pkt.,, udgår »de 5«. 

6. §13, stk. 2, 6. pkt., affattes således: 
»Hvis ægtefællen ligeledes har uudnyttet under- 
skud vedrørende tidligere indkomstår, skal ægte- 
fællens egne underskud modregnes først.«. 

7. I S 13, stk. 3, 2. pkt., ændres »næste 5« til: 
»følgende«. I . I I I I , 
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Gældende formulering 

Stk. 4. Hvis en gift persons personlige ind- 
komst er negativ og ægtefællerne er samlevende 
ved indkomstårets udløb, skal det negative beløb 
inden opgørelse af beregningsgrundlagene efter 
§§ 6, 6 a og 7 modregnes i den anden ægtefælles 
personlige indkomst med tillæg af heri fradragne 
og ikke medregnede beløb omfattet af beløbs- 
grænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, 
stk. 1. Et overskydende negativt beløb modreg- 
nes i ægtefællemes positive kapitalindkomst op- 
gjort under ét. Har begge ægtefæller positiv ka- 
pitalindkomst, modregnes det negative beløb 
fortrinsvis i den skattepligtiges kapitalindkomst 
og derefter i ægtefællens kapitalindkomst. Mod- 
regning sker, før ægtefællens egne uudnyttede 
underskud fra tidligere indkomstår fremføres ef- 
ter 5.-8. pkt. Et negativt beløb, der herefter ikke 
er modregnet, fremføres inden for de følgende 5 
indkomstår, i det omfang beløbet ikke kan mod- 
regnes for et tidligere indkomstår, til modreg- 
ning inden opgørelsen af beregningsgrundlagene 
efter §§ 6, 6 a og 7. Hvert år modregnes negativ 
personlig indkomst først i ægtefællernes positive 
kapitalindkomst opgjort under ét, derefter i den 
skattepligtiges personlige indkomst med tillæg 
af heri fradragne og ikke medregnede beløb om- 
fattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslo- 
vens § 16, stk. 1, og endelig i ægtefællens per- 
sonlige indkomst med tillæg af heri fradragne og 
ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgræn- 
sen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.3. 
pkt. finder tilsvarende anvendelse. Hvis ægte- 
fællen ligeledes har uudnyttet underskud vedrø- 
rende tidligere indkomstår, modregnes det æld- 
ste af underskuddene først, uanset hvilken ægte- 
fælle underskuddet vedrører. 

Lovforslaget 

8.1 § 13, stk. 4, 5. pkt., udgår »5«. 

9. § 13, stk. 4, 8. pkt., affattes således: 
»Hvis ægtefællen ligeledes har uudnyttet under- 
skud vedrørende tidligere indkomstår, skal ægte- 
fællens egne underskud modregnes først.«. 
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Gældende formulering 

§ 13 a. Opnår en person i et indkomstår en 
tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes 
uudnyttede fradragsberettigede underskud og 
dernæst uudnyttede fradragsberettigede tab, der 
kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskat- 
ningslovens § 2, stk. 2, og § 4, stk. 3, kursge- 
vinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebe- 
skatningslovens § 6, stk. 5, fra det pågældende 
og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed 
gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formind- 
skes med den del af skyldnerens indkomst, der 
hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtel- 
ser. Nedsættelsen af underskud sker med virk- 
ning for det indkomstår, hvori tvangsakkord 
stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsi- 
ges, og for senere indkomstår. Hvis underskud 
fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1. og 2. 
pkt., nedsættes underskud fra et tidligere år før 
underskud fra et senere år. 

Stk. 4. Nedsættelsesbeløbet efter stk. 1, 1.-3. 
pkt., nedsætter uudnyttet negativ skat af aktie- 
indkomst fra det indkomstår, hvori tvangsakkord 
eller gældssanering opnås, eller fra tidligere ind- 
komstår. Ved nedsættelse af negativ skat af ak- 
tieindkomst modregnes nedsættelsesbeløbet 
med en skatteværdi på 40 pet. Nedsættelsen sker 
med virkning for det indkomstår, hvori tvangs- 
akkord stadfæstes eller kendelse om gældssane- 
ring afsiges, og for senere indkomstår. Hvis der 
er uudnyttet fradragsberettiget underskud fra 
samme indkomstår, som en negativ skat af aktie- 
indkomst stammer fra, bruges nedsættelsesbelø- 
bet til at nedsætte underskuddet før den negative 
skat af aktieindkomsten, således at den negative 
skat kun nedsættes, i det omfang nedsættelsesbe- 
løbet overstiger underskuddet. Hvis der skal ske 
nedsættelse af flere forskellige års negative skat 
af aktieindkomst og underskud, nedsættes ældre 
år før yngre. Ved anvendelse af stk. 2 nedsættes 
både underskud og negativ skat af aktieindkomst 
hos skyldneren, inden nedsættelsesbeløbet bru- 
ges til at nedsætte underskud hos ægtefællen. 

Lovforslaget 

10. § 13 a, stk. 1, 4. pkt., ophæves. 

11. § 13 a, stk. 4, 4. pkt., affattes således: 
»Hvis der er et uudnyttet fradragsberettiget un- 
derskud og en uudnyttet negativ skat af aktieind- 
komst, bruges nedsættelsesbeløbet til at nedsætte 
underskuddet før negativ skat af aktieindkomst, 
således at den negative skat af aktieindkomst 
kun nedsættes, i det omfang nedsættelsesbeløbet 
overstiger underskuddet.«. 

12. § 13 a, stk. 4, 5. pkt., ophæves. 
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Gældende formulering 

§ i. . . .  

2 f) kommuner, der driver netvirksomhed og 
virksomhed, der efter § 2, stk. 4, i lov nr. 
375 af 2. juni 1999 er undtaget fra elforsy- 
ningslovens bestemmelser. Skattepligten 
omfatter indtægt ved sådan virksomhed. 
For virksomhed, der efter § 2, stk. 4, i lov 
nr. 375 af 2. juni 1999 er undtaget fra el- 
forsyningslovens bestemmelser, omfatter 
skattepligten også indtægt ved virksom- 
hed med varmeproduktion, hvis der sker 
samproduktion af elektricitet og varme. 
Skattepligten omfatter tillige fortjeneste 
og tab ved afhændelse, afståelse eller op- 
givelse af formuegoder, der har eller har 
haft tilknytning til sådan virksomhed,«. 

3) andelsforeninger, det vil i denne lov sige for- 
eninger, hvis formål er at fremme mindst 10 
medlemmers fælles erhvervsmæssige inte- 
resser gennem deres deltagelse i foreningens 
virksomhed som aftagere, leverandører eller 
på anden lignende måde, hvis omsætning 
med ikkemedlemmer ikke væsentligt eller 
længerevarende overskrider 25 pet. af den 
samlede omsætning, og som - bortset fra 
normal forrentning af en indbetalt medlems- 
kapital - anvender den stedfundne omsæt- 
ning med medlemmerne som grundlag for 
udlodning til disse, 

Lovforslaget 

§ H  

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber 
m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørel- 
se nr. 299 af 27. april 2000, som ændret bl.a. ved 
§ 35 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 1 i lov nr. 
452 af 31. maj 2000, § 1 i lov nr. 1284 af 20. de- 
cember 2000, § 6 i lov nr. 1294 af 20. december 
2000, lov nr. 282 af 25. april 2001 og senest ved 
§ 2 i lov nr. 1033 af 17. december 2001, foreta- 
ges følgende ændringer: 

1. § 1, stk. 1, nr. 2 f  affattes således: . 

»2 f) kommuner, der driver netvirksomhed og 
øvrig virksomhed, som enten er omfattet 
af elforsyningslovens § 2, stk. 1, eller 
undtaget efter § 2, stk. 4, fra elforsynings- 
lovens bestemmelser (elnæringsvirksom- 
hed), jf. dog § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 e. Skat- 
tepligten omfatter indtægt ved sådan virk- 
somhed samt fortjeneste og tab ved af- 
hændelse, afståelse eller opgivelse af for- 
muegoder, der har eller har haft tilknyt- 
ning til sådan virksomhed. Hvis kommu- 
nen producerer elektricitet og varme i 
samproduktion, omfatter skattepligten til- 
lige indtægt ved varmeproduktion. Ind- 
tægt ved produktion af elektricitet og var- 
me yed afbrænding af affald er dog undta- 
get fra skattepligten,«. 

2. § 1, stk, 1, nr. 3, affattes således: 

»3) andelsforeninger, det vil i denne lov sige for- 
eninger, hvis formål er at fremme mindst 10 
medlemmers fælles erhvervsmæssige inte- 
resser gennem deres deltagelse i foreningens 
virksomhed som aftagere, leverandører eller 
på anden lignende måde, hvis omsætning 
med ikke-medlemmer ikke væsentligt eller 
længerevarende overskrider 25 pet. af den 
samlede omsætning, og som -  bortset fra 
normal forrentning af en indbetalt medlems- 
kapital -  anvender den stedfundne omsæt- 
ning med medlemmerne som grundlag for 
udlodning til disse. Andelsforeninger kan 
være omfattet af 1. pkt., selv om de ejer ak- 
tier eller anparter i selskaber, der ikke opfyl- 
der betingelserne i 1. pkt.,«. 
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Gældende formulering 

3 a) brugsforeninger, hvis formål er at fremme 
medlemmernes fælles interesser gennem 
deres deltagelse i foreningens virksomhed 
som aftagere, hvis leverancer anvendes 
helt eller delvis til medlemmernes eller 
medlemsforeningernes medlemmers pri- 
vate forbrug, og som - bortset fra normal 
forrentning af en indbetalt medlemskapi- 
tal - ved udlodninger til medlemmer, 
eventuelt efter brugsforeningens bestem- 
melse kun til personlige medlemmer, an- 
vender den stedfundne omsætning med de 
pågældende medlemmer som grundlag 
for udlodning til disse, eller som ved op- 
løsning i stedet vælger at foretage udlod- 
ning til gavn for brugsforeningsbevægel- 
sen eller til fremme af almene forbruger- 
interesser efter tilladelse fra Ligningsrå- 
det, og som ikke er omfattet af nr. 3, 

5 a) investeringsforeninger, der udsteder om- 
sættelige beviser for medlemmernes ind- 
skud. Udloddende investeringsforeninger, 
jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, omfattes 
af nr. 6. Akkumulerende investeringsfor- 
eninger omfattes af nr. 6, hvis foreningen 
i overensstemmelse med et vedtægtsmæs- 
sigt krav herom udelukkende optager 
medlemmer, der er skattepligtige efter 
pensionsafkastbeskatningslovens . § 1, 
stk. 1, medlemmer, der er skattepligtige 
efter pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing inve- 
steringsbeviset indlægges, eller pengein- 
stitutter, der er omfattet af aktieavancebe- 
skatningslovens § 3, stk. 4. Det er en be- 
tingelse, at investeringsforeningen eller 
pengeinstituttet alene sælger investerings- 
beviser til den i 3. pkt. nævnte medlems- 
kreds, og at udtrykket »PAL« indgår i 
navnet på investeringsforeningsafdelin- 
gen, 

Lovforslaget 

3. § 1, stk. 1, nr. 3 a, affattes således: 

»3 a) brugsforeninger, som ikke er omfattet af 
nr. 3, hvis formål er at fremme medlem- 
mernes fælles interesser gennem deres 
deltagelse som aftagere i foreningens 
virksomhed eller i foreningens helt eller 
delvist ejede selskaber, såfremt leverancer 
anvendes helt eller delvis til medlemmer- 
nes eller medlemsforeningernes private 
forbrug, og såfremt udlodninger -  bortset 
fra normal forrentning af en indbetalt 
medlemskapital - til medlemmer, eventu- 
elt efter brugsforeningens bestemmelse 
kun til personlige medlemmer, finder sted 
på grundlag af foreningens og udvalgte 
underliggende selskabers omsætning med 
de pågældende medlemmer, eller forenin- 
gen ved opløsning i stedet vælger at fore- 
tage udlodning til gavn for brugsfor- 
eningsbevægelsen eller til fremme af al- 
mene forbrugerinteresser efter tilladelse 
fra Ligningsrådet,«. 

4. § 1, stk. 1, nr. 5 a, 3. og 4. pkt., affattes såle- 
des: 
»Akkumulerende investeringsforeninger omfat- 
tes af nr. 6, hvis foreningen i overensstemmelse 
med et vedtægtsmæssigt krav herom udelukken- 
de optager medlemmer, der er skattepligtige ef- 
ter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, 
medlemmer, der er skattepligtige efter pensions- 
afkastbeskatningslovens § 1" stk. 2, i hvis pensi- 
onsopsparing investeringsbeviset indlægges, el- 
ler pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, 
der er ,omfattet af aktieavancebeskatningslovens 
§ 3, stk. 4, for så vidt angår beskatning af inve- 
steringsbeyiserne. Det er en betingelse, at inve- 
steringsforeningen, pengeinstitutterne og fonds- 
mæglerselskaberne alene sælger investeringsbe- 
viser til den i 3. pkt. nævnte medlemskreds, og at 
udtrykket »PAL« indgår i navnet på investe- 
ringsforeningsafdelingen,«. 
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Gældende formulering 

§2. . . .  
c) oppebærer udbytte omfattet af ligningslo- 

vens § 16 A, stk. 1, bortset fra udlodninger 
fra obligationsbaserede investeringsforenin- 
ger som nævnt i aktieavancebeskatningslo- 
vens § 2 d, stk. 2, eller oppebærer afståelses- 
summer omfattet af ligningslovens § 16 B. 
Skattepligten omfatter ikke udbytte, som op- 
pebæres af et selskab m.v. (moderselskabet), 
der ejer mindst 25 pet. af aktiekapitalen i det 
udbyttegivende selskab (datterselskabet) i 
en sammenhængende periode på mindst et 
år, inden for hvilken periode udbytteudlod- 
ningstidspunktet skal ligge. Det er en betin- 
gelse, at beskatningen af udbyttet skal frafal- 
des eller nedsættes efter bestemmelserne i 
direktiv 90/43 5/EØF eller efter en dobbelt- 
beskatningsoverenskomst med Færøerne, 
Grønland eller den stat, hvor selskabet er 
hjemmehørende. 

§3. . . .  

4) Havne, herunder lufthavne, der er åbne for 
offentlig trafik, samt gas-, vand- og fjernvar- 
meværker, når adgangen til leverance fra 
værket står åben for alle inden for det områ- 
de, hvori værket arbejder, alt for så vidt hav- 
nens eller værkets indtægter - bortset fra nor- 
mal forrentning af en eventuel indskudskapi- 
tal - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse 
udelukkende kan anvendes til havnens eller 
værkets formål. 

Lovforslaget 

5.1 § 1 indsættes som stk. 7: 

»Stk. 7. Når særlige omstændigheder taler der- 
for, kan skatteministeren tillade, at en akkumule- 
rende investeringsforening beskattes efter stk. 1, 
nr. 6, uanset at investeringsbeviser i foreningen 
er solgt til andre end den i stk. l, nr. 5 a, 3. pkt., 
nævnte medlemskreds.«. 

6.1 § 2, stk. 1, litra c, 2. pkt., ændres »25 pct.« 
til: »20 pct.«. 

7. § 3, stk. 1, nr. 4, affattes således: 

»4) Havne, herunder lufthavne, der er åbne for 
offentlig trafik, samt gas-, vand- og fjernvar- 
meværker, når adgangen til leverance fra 
værket står åben for alle inden for det områ- 
de, hvori værket arbejder, alt for så vidt hav- 
nens eller værkets indtægter -  bortset fra 
normal forrentning af en eventuel indskuds- 
kapital -  ifølge vedtægtsmæssig bestemmel- 
se udelukkende kan anvendes til havnens el- 
ler værkets formål. Betingelserne i 1. pkt. er 
opfyldt, selvom en havn eller lufthavn ud- 
øver aktivitet, der falder udenfor formålet, 
såfremt disse aktiviteter udøves i et skatte- 
pligtigt datterselskab.«. 
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Gældende formulering 

Stk. 7. Kommuner er skattepligtige af indtægt 
ved erhvervsmæssig virksomhed med at drive 
netvirksomhed og virksomhed, der efter § 2, 
stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsy- 
ning er undtaget fra elforsyningslovens bestem- 
melser (elnæringsvirksomhed), jf. dog stk. 8. 
Hvis kommuner med erhvervsmæssig virksom- 
hed, der efter § 2, stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 
1999 om elforsyning er undtaget fra elforsy- 
ningslovens bestemmelser, producerer elektrici- 
tet og varme i samproduktion, omfatter skatte- 
pligten tillige indtægt ved varmeproduktion. 
Skattepligten omfatter tillige fortjeneste eller tab 
ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af for- 
muegoder, der har eller har haft tilknytning til el- 
næringsvirksomheden. Besiddelse af aktier m.v. 
i elselskaber anses ikke for elnæringsvirksom- 
hed efter 1. pkt. 

§ 13. Til den skattepligtige indkomst medreg- 
nes ikke: 

1) Overkurs, som et selskab opnår ved udste- 
delse af aktier eller ved udvidelse af sin ak- 
tiekapital. 

2) Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 f, 3 a-5 
og 5 b, nævnte selskaber og foreninger m.v. 
modtager af aktier eller andele i selskaber 
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller selska- 
ber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder 
dog kun, hvis det udbyttemodtagende sel- 
skab, moderselskabet, ejer mindst 25 pet. af 
aktie- eller andelskapitalen i det udbyttegi- 
vende selskab, datterselskabet, i en sammen- 
hængende periode på mindst et år, inden for 
hvilken periode udbytteudlodningstidspunk- 
tet skal ligge. Bestemmelsen i 1. pkt. omfat- 
ter ikke udbytte vedrørende aktier som 
nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 a. 

Lovforslaget 

8. l3 ,  stk. 7, affattes således: 

»Stk. 7. Kommuner er skattepligtige af indtægt 
ved erhvervsmæssig virksomhed med at drive 
netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten 
er omfattet af elforsyningslov.ens § 2, stk. 1, om 
elforsyning, eller undtaget efter § 2, stk. 4, fra el- 
forsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirk- 
somhed), jf. dog stk. 8, og § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 
e. Skattepligten omfatter dog ikke indtægt ved 
produktion, af elektricitet og varme ved afbræn- 
ding af affald. Hvis kommuner med erhvervs- 
mæssig virksomhed efter 1. pkt. producerer elek- 
tricitet og varme i samproduktion, omfatter skat- 
tepligten tillige indtægt ved varmeproduktion. 
Skattepligten omfatter tillige fortjeneste og tab 
ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af for- 
muegoder, der har eller har haft tilknytning til el- 
næringsvirksomheden. Besiddelse af aktier m.v. 
i elselskaber anses ikke for elnæringsvirksom- 
hed efter 1. pkt.«. 

9.1 § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »selskaber 
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2,« til: »selskaber 
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 2 e-f,«. 

10.1 § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »25 pct.« 
til: »20 pct.«. 

335 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) , 
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Gældende formulering 

3) Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte 
selskaber modtager af aktier i andre sådanne 
selskaber, for så vidt disse er hjemmehøren- 
de her i landet, når det udbyttemodtagende 
selskab er børsnoteret og dets formål og fak- 
tiske virke udelukkende er at eje og admini- 
strere aktier i andre selskaber omfattet af § 1, 
stk. 1, nr. 1, samt når selskabet ifølge sine 
vedtægter er forpligtet til inden fristen for 
indgivelse af selvangivelse for det pågæl- 
dende indkomstår at udlodde de i indkomst- 
året indtjente udbytter. 

4) Beløb, som et her i landet hjemmehørende 
selskab, jf. § 1, stk. 1, nr. I og 2, oppebærer 
som udbytte af egne aktier eller andele. 

§17... .  
Stk. 4. For de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte gensi- 

dige forsikringsforeninger medregnes indkomst 
ved erhvervsmæssig virksomhed, jf. § 1, stk. 5 
og 6, i sin helhed ved opgørelsen af den skatte- 
pligtige indkomst. Den øvrige samlede indkomst 
beskattes derimod alene i det omfang, den over- 
stiger 1 mio. kr. 

Lovforslaget 

11.1 §13, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1 
og 2,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 2 e-f,«. 

12. I § 17, stk. 4, ændres »§ 1, stk. 5 og 6« til: 
»§ 1, stk. 4 og 5«. 
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§29 B.... 
Stk. 5. Det beløb, hvormed indkomstskatten 

måtte være mindre end summen af ordinære 
acontoskatter med tillæg af eventuelle frivillige 
acontobetalinger reguleret for tillæg efter stk. 6, 
benævnes overskydende skat. Ved beregning af 
overskydende skat indgår de ordinære aconto- 
skatter, uanset om betaling er sket. Ved tilbage- 
betaling af overskydende skat ydes der selskabet 
eller foreningen m.v. en godtgørelse på 4 pet. af 
beløbet. Godtgørelsen kan dog maksimalt udgø- 
re 4 pet. af den højeste indkomstskat i indkomst- 
året eller i et af de to seneste indkomstår forud 
for indkomståret. Såfremt den overskydende 
skat ikke overstiger 25.000 kr., finder 4. pkt. ikke 
anvendelse. Der kan kun ske tilbagebetaling af 
beløb, der faktisk er indbetalt. Tilbagebetaling af 
overskydende skat inklusive godtgørelse sker fra 
den 1. november i kalenderåret efter indkomst- 
året, eller ved et forskudt indkomstår fra den 1. 
november i kalenderåret efter det kalenderår, 
som det forskudte indkomstår træder i stedet for. 
Ved opløsning efter § 5, stk. 1, 1. pkt., eller § 7 
kan tilbagebetaling af overskydende skat dog ske 
før den 1. november. Der ydes i disse tilfælde 
ikke godtgørelse efter 3. pkt. Hvis tilbagebeta- 
ling sker senere end den 20. november, forrentes 
beløbet med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov 
om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med 
tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned. 

Lovforslaget 

13. § 29 B, stk. 5, 4. og 5. pkt., ophæves. 



2676 Bilag til f. t. 1.' vedr. afskrivningsloven m.v. 
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§30.. . .  
Stk.2. Medfører en forhøjet skatteansættelse, 

at selskabet eller foreningen m.v. skal betale 
restskat eller yderligere restskat, forfalder belø- 
bet og tillæg efter § 29 B, stk. 4, til betaling den 
1. i den måned, der følger efter meddelelsen om 
forhøjelsen, dog tidligst det i stk. 1 nævnte tids- 
punkt. Medfører en forhøjet skatteansættelse for 
et selskab eller en forening m.v., at overskyden- 
de skat nedsættes eller bortfalder, forfalder belø- 
bet og godtgørelse efter § 29 B, stk. 5, til beta- 
ling den 1. i den måned, der følger efter medde- 
lelsen om forhøjelsen, dog tidligst det i stk. 1 
nævnte tidspunkt. Beløb som nævnt i 1. og 2. 
pkt. forrentes med renten i henhold til § 7, stk. 2, 
i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. 
med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt må- 
ned fra den 1. november i kalenderåret efter ind- 
komståret, eller ved forskudt indkomstår fra den 
1. november i kalenderåret efter det kalenderår, 
som det forskudte indkomstår træder i stedet for, 
og indtil betalingsdagen, dog ikke længere end 
indtil udgangen af den måned, hvori beløbet for- 
falder. Renten kan ikke fradrages ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst. 

Stk. 4. Betaling senest den 20. i den måned, 
hvori beløb efter stk. 1-3 forfalder til betaling, 
anses for rettidig. Betales beløbet ikke rettidigt, 
forrentes det med renten i henhold til § 7, stk. 2, 
i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. 
med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbe- 
gyndt måned fra forfaldsdagen at regne. I de i 2. 
pkt. nævnte tilfælde forrentes beløbet ikke efter 
stk. 2,3. pkt., i den måned, hvori beløbet forfaldt 
til betaling. Beløb samt ordinær acontoskat som 
nævnt i § 29 A, stk. 2, som ikke betales rettidigt, 
inddrives tillige med gebyrer efter reglerne i lov 
om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter 
og afgifter m.v. 

LovfOrslaget 

14.1 § 30, stk. 2, 3. pkt., ændres »indtil betalings- 
dagen, dog ikke længere end indtil udgangen af 
den måned, hvori beløbet forfalder.« til: »til og 
med den måned, hvori opkrævningen udskri- 
ves.«. 

15. § 30, stk. 4, 3. pkt., ophæves. 
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Gældende formulering 

§ 32. Såfremt et selskab eller en forening m.v. 
som nævnt i § 1 kontrollerer eller har væsentlig 
indflydelse på et udenlandsk selskab eller' en for- 
ening m.v. (datterselskabet), hvis virksomhed i 
væsentlig grad er af finansiel karakter, og hvis 
afkast beskattes væsentligt lavere end efter dan- 
ske regler, eller hvis beskatning i væsentlig grad 
udskydes i forhold til danske regler, medregnes 
datterselskabets indkomst opgjort efter danske 
regler ved opgørelsen af den skattepligtige ind- 
komst for koncernens moderselskab (tvungen 
sambeskatning). Moderselskabet anses for at 
kontrollere eller have væsentlig indflydelse på 
datterselskabet, hvis det direkte eller indirekte 
ejer mindst 25 pet. af aktiekapitalen i dattersel- 
skabet eller direkte eller indirekte råder over 
mere end 50 pet. af stemmerne i datterselskabet. 
Ved bedømmelsen af, om moderselskabet anses 
for at kontrollere eller have væsentlig indflydel- 
se på datterselskabet, medregnes aktier og stem- 
merettigheder, som indehaves af koneernfor- 
bundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, 
stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstå- 
ende, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 1, eller af en 

v fond eller trust stiftet af moderselskabet selv el- 
ler af de nævnte koneernforbundne selskaber, 
nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stif- 
tet af disse. Et selskab eller en forening m.v. an- 
ses for at være udenlandsk, hvis det er hjemme- 
hørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grøn- 
land, herunder efter bestemmelserne i en dob- 
beltbeskatningsoverenskomst. 

Lovforslaget 

16. § 32 affattes således: 

»§ 32. Såfremt et selskab eller en forening 
m.v. som nævnt; i § 1 kontrollerer eller har væ- 
sentlig indflydelse på et udenlandsk selskab eller 
en udenlandsk forening m.v. (datterselskabet), 
jf. stk. 6, skal moderselskabet ved indkomstop- 
gørelsen medregne det i stk. 7 og 8 angivne po- 
sitive beløb, hvis: datterselskabets samlede 
udenlandske indkomstskat er mindre end 3/4 af 
skatten beregnet på grundlag af satsen i § 17, 
stk. 1, af datterselskabets samlede skattepligtige 
indkomst opgjort efter stk. 3-4 for det pågælden- 
de indkomstår, og datterselskabets CFC-ind- 
koffist, jf. stk. 3 og stk. 5, nr. 1-9, for samme pe- 
riode udgør mere end 1/3 af datterselskabets 
samlede skattepligtige indkomst opgjort efter 
stk. 3. Ved bedømmelsen ses der bort fra skatte- 
pligtig indkomst hidrørende fra selskaber kon- 
trolleret af datterselskabet, eller som dattersel- 
skabet har væsentlig indflydelse på, hvis selska- 
berne er hjemmehørende i samme land som dat- 
terselskabet. I stedet inddrages skattepligtig ind- 
komst i de pågældende selskaber forholdsmæs- 
sigt efter datterselskabets direkte eller indirekte 
ejerandele. 
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Gældende formulering 

Stk. 2. Datterselskabets virksomhed anses for i 
væsentlig grad at være af finansiel karakter, hvis 
mindst 33 1/3 pet. af dets indtægter stammer fra 
finansiel virksomhed eller fra forsikringsvirk- 
somhed, eller hvis handelsværdien af dets finan- 
sielle aktiver udgør mindst 33 1/3 pet. af han- 
delsværdien af selskabets samlede aktiver. Ved 
denne bedømmelse ses bort fra udbytte, aktie- 
avancer og aktier hidrørende fra selskaber kon- 
trolleret af datterselskabet, eller som dattersel- 
skabet har væsentlig indflydelse på, hvis selska- 
berne er hjemmehørende i samme land som dat- 
terselskabet. I stedet inddrages indkomst og for- 
mue i de pågældende selskaber forholdsmæssigt 
efter datterselskabets direkte eller indirekte eje- 
randele 

Lovforslaget 

Stk. 2. Ligningsrådet kan tillade, at et datter- 
selskab med koncession til at udøve forsikrings- 
eller bankvirksomhed og underlagt offentligt til- 
syn ikke skal være omfattet af stk. 1, hvis den 
væsentligste del af indkomsten kommer fra virk- 
somhed med kunder i det land, hvor datterselska- 
bet er hjemmehørende, den væsentligste del af 
indkomsten kommer fra virksomhed med kun- 
der, som ikke er koneernforbundne med datter- 
selskabet, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, og datter- 
selskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad 
driften af forsikrings- eller bankvirksomheden 
tilsiger. Det er en betingelse, at beskatningen af 
udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet 
vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestem- 
melserne i direktiv 90/43 5/EØF eller efter dob- 
beltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, 
Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er 
hjemmehørende. Ligningsrådet fastsætter vilkår 
for tilladelsen, som ikke kan overstige 10 ind- 
komstår. 
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Gældende formulering 

Stk. 3. Reglerne om tvungen sambeskatning 
finder tilsvarende anvendelse, hvis datterselska- 
bet har indgået aftale om skáttesats eller beskat- 
ningsgrundlag med skattemyndighederne i den 
stat, hvor det er hjemmehørende, herunder efter 
bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsover- 
enskomst, eller hvis skattereglerne i den pågæl- 
dende stat er indrettet efter, hvor det kontrolle- 
rende selskab er hjemmehørende. 

Lovforslaget 

Stk. 3. Ved opgørelse af datterselskabets CFC- 
indkomst og datterselskabets samlede skatteplig- 
tige indkomst skal skattepligtig fortjeneste og 
fradtagsberettiget tab beregnes på grundlag af de 
faktiske anskaffelsessummer og det faktiske an- 
skaffelsestidspunkt. Afskrivningsberettigede ak- 
tiver anses for erhvervet til den faktiske anskaf- 
felsessum og afskrevet med de samlede uden- 
landske skattemæssige afskrivninger. Vælger 
datterselskabet i et indkomstår med positiv uden- 
landsk indkomst ikke at nedbringe dehne i størst 
muligt omfang ved udnyttelse af udenlandske af- 
skrivningsmuligheder, eller kan et udenlandsk 
afskrivningsgrundlag ikke opgøres, anvendes 
§31, stk. 6. Afskrivninger og andre udgifter, 
som efter skatteyderens valg efter danske regler 
kan fradrages i det pågældende indkomstår, skal 
fradrages, hvis datterselskabet ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst efter udenlandske 
regler foretager tilsvarende fradrag i samme ind- 
komstår. Såfremt datterselskabet medregner for- 
tjeneste og tab efter lagerprincippet henholdsvis 
realisationsprincippet, anvendes tilsvarende 

I princip ved den danske indkomstopgørelse uan- 
set, om der efter danske regler er adgang her til. 
Såfremt datterselskabet ved indkomstopgørelsen 
efter udenlandske regler er indtrådt i et indsky- 
dende selskabs anskaffelsessummer og anskaf- 
felsestidspunkter, indtrædes også i anskaffelses- 
summerne og anskaffelsestidspunkterne ved den 
danske indkomstopgørelse. Sker der en overdra- 
gelse til et andet selskab, hvor det modtagende 
selskab efter udenlandske regler indtræder i dat- 
terselskabets anskaffelsessummer og anskaffel- 
sestidspunkter, og moderselskabet efter overdra- 
gelsen kontrollerer eller har væsentlig indflydel- 
se på det modtagende selskab, medregnes fortje- 
neste og tab ikke ved den danske indkomstopgø- 
relse. 
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Gældende formulering 

Stk. 4. Ved opgørelsen af moderselskabets 
indkomst medregnes den del af datterselskabets 
indkomst, der svarer til den største af modersel- 
skabet ejede andel af datterselskabets samlede 
aktiekapital i den pågældende periode. Der med- 
regnes dog kun indkomst optjent af datterselska- 
bet i den del af moderselskabets indkomstår, 
hvor moderselskabet har kontrol eller væsentlig 
indflydelse. Der medregnes desuden kun den del 
af datterselskabets indtægter og udgifter, der 
vedrører finansiel virksomhed eller forsikrings- 
virksomhed. Aktiver og passiver, som ikke i for- 
vejen er omfattet af dansk beskatning, og som er 
anskaffet, før moderselskabet fik kontrol eller 
væsentlig indflydelse, anses for anskaffet på det 
faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdi- 
en på det tidspunkt, hvor moderselskabet fik 
kontrol eller væsentlig indflydelse. §31, stk. 6, 
finder tilsvarende anvendelse for afskrivnings- 
berettigede aktiver. Ved overdragelse af aktier i 
datterselskabet til et selskab eller en person uden 
for den ejerkreds, som kontrollerer eller har væ- 
sentlig indflydelse på datterselskabet, jf. stk. 1, 
medregnes ved opgørelsen af moderselskabets 
indkomst den indkomst, som datterselskabet vil- 
le have oppebåret, hvis samtlige aktiver og pas- 
siver omfattet af kursgevinstloven og aktieavan- 
cebeskatningsloven var afstået af datterselskabet 
til handelsværdien på samme tidspunkt, dog 
højst et beløb forholdsmæssigt svarende til den 
overdragne del af aktierne. På samme måde 
medregnes foretagne skattemæssige hensættel- 
ser i datterselskabet. Hvis datterselskabet driver 
anden virksomhed, kan der ved indkomstopgø- 
relsen kun fradrages den del af de samlede finan- 
sielle udgifter, som overstiger en beregnet rente 
af handelsværdien af selskabets ikkefinansielle 
aktiver ved periodens begyndelse. Ved rentebe- 
regningen anvendes afkastsatsen efter virksom- 
hedsskattelovens § 9. 

Stk. 5. Ved tvungen sambeskatning kan den i 
stk. 4 nævnte andel af underskud i datterselska- 
bet alene fremføres til fradrag i senere års ind- 
komst, der skal medregnes i moderselskabets 
skattepligtige indkomst, optjent af samme sel- 
skab. 

Lovforslaget 

Stk. 4. Ved opgørelsen af datterselskabets 
samlede skattepligtige indkomst medregnes un- 
derskud for indkomstår før opnåelse af kontrol 
eller væsentlig indflydelse eller for indkomstår 
uden beskatning efter stk. 1 i det omfang, datter- 
selskabet ved opgørelsen af den udenlandske 
indkomst medregner underskud, og underskud 
kan medregnes efter danske regler. Andre under- 
skud medregnes efter danske regler. Overførsel 
af underskud fra andre selskaber som led i sam- 
beskatning efter udenlandske regler foretages til- 
svarende ved den danske indkomstopgørelse, 
dog højst med et beløb svarende til det under- 
skud, der kan opgøres efter danske regler. Fra- 
drag for koncernbidrag efter udenlandske regler 
foretages tilsvarende ved den danske indkomst- 
opgørelse. Fradraget kan dog ikke overstige det 
underskud, der kan opgøres efter danske regler. 
Koncernbidrag, der er skattepligtige efter uden- 
landske regler, medregnes altid ved den danske 
indkomstopgørelse. Underskud i datterselskabet 
kan alene fremføres til fradrag i indkomst optjent 
af samme selskab. 

Stk. 5. CFC-indkomsten opgøres som summen 
af: 

1) Skattepligtige renteindtægter og fradragsbe- 
rettigede renteudgifter. 
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Gældende formulering Lovforslaget I 
2) Skattepligtige gevinster og fradragsberetti- 

gede tab på fordringer, gæld eller finansielle 
kontrakter som nævnt i kursgevinstlovens 
§ 1, stk. 1. 

3) Provisioner og lignende, der er fradragsbe- 
rettiget efter ligningslovens § 8, stk. 3. 

4) Skattepligtige udbytter og skattepligtige af- 
ståelsessummer vedrørende aktier. 

5) Skattepligtig fortjeneste og fradragsberetti- 
gede tab ved afståelse af aktier. 

6) Betalinger af enhver art, der modtages som 
vederlag for anvendelsen af eller retten til at 
anvende immaterielle aktiver samt fortjene- 
ste og tab ved afståelse af immaterielle akti- 
ver. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, for så 
vidt angår betalinger fra selskaber, som ikke 
er koncernforbundne med datterselskabet, j f. 
ligningslovens § 2, stk. 2, for anvendelsen af 
eller retten til at anvende immaterielle akti- 
ver foranlediget af datterselskabets egen 
forsknings- og udviklingsvirksomhed. Im- 
materielle aktiver omfatter enhver ophavsret 
til et litterært, kunstnerisk eller videnskabe- 
ligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert pa- 
tent, varemærke, mønster eller model, teg- 
ning, hemmelig formel eller fremstillings- 
metode eller oplysninger om industrielle, 
kommercielle eller videnskabelige erfarin- 
ger. 

7) Skattemæssige fradrag, der vedrører indtæg- 
ter som nævnt i nr. 1-6. 

8) Skattepligtige indkomster ved finansiel lea- 
sing. Fortjeneste og tab ved afståelse af akti- 
ver, som har været anvendt til finansiel lea- 
sing, medregnes tillige. 

9) Skattepligtige indkomster i forbindelse med 
forsikringsvirksomhed, virksomhed som 
penge- eller realkreditinstitut eller finansiel 
virksomhed i øvrigt. 
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Gældende formulering 

Stk. 6. Medmindre andet er bestemt, finder be- 
stemmelserne om opgørelse af den skattepligtige 
indkomst for selskaber, der opfylder betingelser- 
ne for sambeskatning efter § 31, tilsvarende an- 
vendelse ved tvungen sambeskatning. 

Lovforslaget 

10) Såfremt datterselskabets samlede indkomst 
efter fradrag af fremførte og overførte un- 
derskud er positiv og datterselskabets CFC- 
indkomst skal medregnes ved moderselska- 
bets indkomstopgørelse: Den del af datter- 
selskabets indkomst efter stk. 4, som svarer 
til, hvad CFC-indkomsten efter stk. 1, nr. 1, 
udgør af den samlede skattepligtige ind- 
komst i det pågældende indkomstår. Den del 
af underskuddet, der falder på anden ind- 
komst end CFC-indkomst, kan ikke fremfø- 
res. 

Stk. 6. Moderselskabet anses for at kontrollere 
eller have væsentlig indflydelse på datterselska- 
bet, hvis det direkte eller indirekte ejer mindst 25 
pet. af aktiekapitalen i datterselskabet eller di- 
rekte eller indirekte råder over mere end 50 pet. 
af stemmeme i datterselskabet. Ved bedømmel- 
sen af, om moderselskabet anses for at kontrolle- 
re eller have væsentlig indflydelse på dattersel- 
skabet, medregnes aktier og stemmerettigheder, 
som ejes af koneernforbundne selskaber, jf. 
kursgevinstlovens § 4, stk. 2, af personlige akti- 
onærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens 
§ 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af 
moderselskabet selv eller af de nævnte koncern- 
forbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af 
fonde eller truster stiftet af disse. Et selskab eller 
en forening m.v. anses for at være udenlandsk, 
hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, 
Færøerne eller Grønland, herunder efter bestem- 
melserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. - 
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Gældende formulering 

Stk. 7. Nedslag for udenlandske skatter efter 
ligningslovens § 33, stk. 1, jf. stk. 6, sker med 
det beløb, der forholdsmæssigt kan henføres til 
den del af datterselskabets indkomst, der skal 
medregnes ved opgørelsen af - moderselskabets 
skattepligtige indkomst. 

Stk. 8. Bestemmelser om udfærdigelse af regn- 
skab for udenlandske selskaber, der opfylder be- 
tingelserne for sambeskatning efter § 31, finder 
tilsvarende anvendelse ved tvungen sambeskat- 
ning. Er betingelserne for tvungen sambeskat- 
ning i stk. 1 kun opfyldt en del af moderselska- 
bets indkomstår, aflægges der perioderegnskab 
for datterselskabets virksomhed i denne periode. 

Lovforslaget 

Stk. 7. Ved moderselskabets ilidkomstopgørel- 
se medregnes den del af datterselskabets CFC- 
indkomst, der svarer til den gennemsnitlige an- 
del af datterselskabets samlede aktiekapital, som 
moderselskabet har ejet i indkomståret. Der 
medregnes dog kun indkomst optjent af datter- 
selskabet i den del af moderselskabets ind- 
komstår, hvor moderselskabet har kontrol over 
eller væsentlig indflydelse på datterselskabet. 
Ved afståelse af datterselskabets aktiver og pas- 
siver, der er erhvervet eller oparbejdet, før mo- 
derselskabet fik kontrol over eller væsentlig ind- 
flydelse på datterselskabet, skal handelsværdien 
på det tidspunkt, hvor moderselskabet fik kon- 
trol over eller væsentlig indflydelse på dattersel- 
skabet, anvendes i stedet for anskaffelsessum- 
men., Dette gælder kun, såfremt fortjeneste og 
tab på de pågældende aktiver og passiver ikke i 
forvejen medregnes ved den danske indkomst- 
opgørelse. Genvundne afskrivninger kan højst 
udgøre det beløb, hvormed summen af afskriv- 
ninger foretaget i år under CFC-beskatning over- 
stiger det faktiske værditab efter det tidspunkt, 
hvor moderselskabet fik kontrol over eller væ- 
sentlig indflydelse på datterselskabet. Indkom- 
sten efter dette stykke kan ikke overstige moder- 
selskabets andel af datterselskabets samlede 
skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 3-4. 

Stk. 8. Såfremt moderselskabet overdrager ak- 
tier i datterselskabet til et selskab eller en person 
uden for den ejerkreds, som kontrollerer eller har 
væsentlig indflydelse på datterselskabet, jf. 
stk. 6, skal der ved moderselskabets indkomst- 
opgørelse medregnes den CFC-indkomst, som 
datterselskabet ville have oppebåret, hvis det 
havde afstået samtlige aktiver og passiver omfat- 
tet af kursgevinstloven og aktieavancebeskat- 
ningsloven til handelsværdien på samme tids- 
punkt - dog højst et beløb forholdsmæssigt sva- 
rende til den overdragne del af aktierne. På sam- 
me måde medregnes skattemæssige hensættelser 
i datterselskabet. 
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Gældende formulering 

Stk. 9. I det omfang summen af udenlandske 
betalte skatter af indkomst omfattet af stk. 4 og 
den faktisk betalte danske merskat som følge af 
denne bestemmelse overstiger summen af den 
danske skat af indkomst efter stk. 4 for de pågæl- 
dende år, kan faktisk betalt dansk merskat som 
følge af denne bestemmelse modregnes i moder- 
selskabets øvrige skatter. Beløb, der ikke kan 
rummes i moderselskabets øvrige skatter, udbe- 
tales kontant. 

Stk. 10. Moderselskabet fører en fradragskon- 
to, såfremt aktierne i datterselskabet er omfattet 
af aktieavancebeskatningslovens § 2 a. På fra- 
dragskontoen indgår den del af datterselskabets 
indkomst, der medregnes i moderselskabets 
skattepligtige indkomst, med fradrag af uden- 
landske skatter. På kontoen fragår udbytter og 
avancer, der efter en dobbeltbeskatningsover- 
enskomst ikke skal medregnes ved indkomstop- 
gørelsen, eller hvorpå beskatningen skal lempes 
efter eksemptionsmetoden, jf. ligningslovens 
§ 33 D, stk. 1. Hvis saldoen herefter er positiv, 
nedsættes indkomstårets skattepligtige udbytter 
og aktieavancer hidrørende fra datterselskabet 
med et tilsvarende beløb. En eventuel resterende 
positiv saldo overføres til det efterfølgende ind- 
komstår. 

Stk. 11. Stk. 10 finder tilsvarende anvendelse 
på udbytter og aktieavancer, som modtages af et 
datterselskab, der er sambeskattet med moder- 
selskabet. 

Lovforslaget 

Stk. 9. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, 
hvis datterselskabet har indgået aftale om skatte- 
sats eller beskatningsgrundlag med skattemyn- 
dighederne i den stat, hvor det er hjemmehøren- 
de, herunder efter bestemmelserne i en dobbelt- 
beskatningsoverenskomst, eller hvis skattereg- 
lerne i den pågældende stat er indrettet efter, 
hvor det kontrollerende selskab er hjemmehø- 
rende. 

Stk. 10. Nedslag for udenlandske skatter efter 
ligningslovens § 33, stk. 1 og 6, sker med den del 
af årets samlede udenlandske skatter, der svarer 
til forholdet mellem indkomsten opgjort efter 
stk. 7 og datterselskabets samlede skattepligtige 
indkomst opgjort efter stk. 3-4. Danske skatter, 
som er opkrævet hos datterselskabet efter § 2, 
medregnes i de udenlandske skatter efter 1. pkt. 
og stk. 1, nr. 2. Hvis moderselskabet ved ind- 
komstopgørelsen skal medregne fortjeneste på 
aktiver og passiver efter stk. 8, gives der nedslag 
for den udenlandske skat, som der efter uden- 
landske regler kunne være pålignet fortjeneste på 
aktivet eller passivet, såfremt det var afstået på 
samme tidspunkt. Nedslaget efter 3. pkt. kan dog 
ikke overstige den danske skat på indkomst efter 
stk. 8, l. pkt. Der gives nedslag vedrørende skat- 
temæssige hensættelser efter stk. 8 på tilsvaren- 
de måde som efter 3. og 4. pkt. 

Stk. 11. Ligningsrådet kan fastsætte bestem- 
melser om udfærdigelse af regnskab for uden- 
landske selskaber. Er betingelserne for CFC-be- 
skatning kun opfyldt i en del af moderselskabets 
indkomstår, aflægges der regnskab for dattersel- 
skabets virksomhed for denne periode. 
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Stk. 12. Er de almindelige betingelser for sam- 
beskatning efter § 31 opfyldt, finder disse regler 
efter ansøgning anvendelse i stedet for stk. 1-8. 

Lovforslaget 

Stk. 12. Hvis et moderselskab har betalt dansk 
CFC-skat for et indkomstår efter denne bestem- 
melse, kan denne skat medregnes i moderselska- 
bets øvrige skatter i et senere indkomstår, i det 
omfang summen af udenlandske betalte skatter 
som nævnt i stk. 10 og den betalte danske CFC- 
skat som følge af denne bestemmelse overstiger 
summen af den danske skat af indkomst som 
nævnt i stk. 5 for de pågældende og mellemlig- 
gende indkomstår. Beløb, der ikke kan rummes i 
moderselskabets øvrige skatter, udbetales kon- 
tant. De tre indkomstår, der ligger forud for det 
første indkomstår, hvor datterselskabet opfylder 
betingelserne i stk. 1, kan medregnes i opgørel- 
sen efter 1. pkt. Dette stykke finder kun anven- 
delse, hvis moderselskabet i hele perioden har 
kontrol eller væsentlig indflydelse på dattersel- 
skabet, jf. stk. 6. 

Stk. 13. Moderselskabet fører en beskatnings- 
konto, såfremt aktieme i datterselskabet er om- 
fattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a. På 
beskatningskontoen indgår den del af dattersel- 
skabets indkomst, der medregnes i moderselska- 
bets skattepligtige indkomst, med fradrag af 
udenlandske skatter. På kontoen fragår udbytter 
og avancer, der efter en dobbeltbeskatningsover- 
enskomst ikke skal medregnes ved indkomstop- 
gørelsen, eller hvorpå beskatningen skal lempes 
efter eksemptionsmetoden, jf. ligningslovens 
§ 33 D, stk. 1. Hvis saldoen herefter er positiv, 
nedsættes indkomstårets skattepligtige udbytter 
og aktieavancer hidrørende fra datterselskabet 
med et tilsvarende beløb. En eventuel resterende 
positiv saldo overføres til det efterfølgende ind- 
komstår. 

Stk. 14. Stk. 13 finder tilsvarende anvendelse 
på udbytter og aktieavancer, som modtages af et 
datterselskab, der er sambeskattet med moder- 
selskabet. 

Stk. 15. Er de almindelige betingelser for sam- 
beskatning efter § 31 opfyldt, finder disse regler 
efter ansøgning anvendelse i stedet for 
stk. 1-11.«. 

§ 12 

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
726 af 13. august 2001, foretages følgende æn- 
dringer: 
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§ 1. Enhver, der er skattepligtig her til landet, 
skal over for skattemyndighederne årligt selvan- 
give sin indkomst, hvad enten den er positiv eller 
negativ, og om sin ejerbolig. De arter af formue, 
der omfattes af § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, 
§ 10, § 10 A eller § 10 B, tillige med oplysning 
om formueværdien af fast ejendom beliggende i 
udlandet skal selvangives, medmindre oplysnin- 
gen er omfattet af en af de nævnte indberetnings- 
pligter. 

§10.. . .  
Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende 

oplysninger om den enkelte aktie med angivelse 
af aktiens identitet: 
1) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret. 
2) Udtagelse af aktien fra depotet. 
3) Udbytte af aktien udloddet i årets løb samt 

oplysning om, i hvilket land aktien er ud- 
stedt. 

Stk. 3. Den, for hvem deponeringen er foreta- 
get, skal oplyse det kontoførende institut om sin 
identitet, herunder om sit personnummer (CPR- 
nummer). 

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere 
regler for indberetningen, herunder lempe indbe- 
retningspligten. 

Stk. 5. Den indberetningspligtige skal senest 
den 1. februar i indberetningsåret underrette den, 
for hvem deponeringen er foretaget, om dé op- 
lysninger, der er indberettet til told- og skatte- 
myndighederne om denne. 

Lovforslaget 

1.1 § 1, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 
»Den skattepligtige skal desuden selvangive un- 
derskud og tab, der kun kan modregnes i skatte- 
pligtig indkomst fra kilder af samme art, som un- 
derskuddet eller tabet vedrører.«. 

2. § 10, stk. 2, nr. 2, ophæves. 
Nr. 3 bliver herefter nr. 2. 

3.1 § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 
»Stk. 3. Den, der som led i sin virksomhed for- 

midler handel med aktier, skal hvert år foretage 
indberetning til de statslige told- og skattemyn- 
digheder om afståelser af børsnoterede aktier 
m.v. formidlet i det forudgående kalenderår, når 
afståelsen er formidlet for en person. Indberet- 
ningen skal omfatte oplysninger om aktiens 
identitet, afståelsestidspunktet samt afståelses- 
summen for aktien.«. 

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6. 

4. § 10, stk. 3, som bliver stk. 4, affattes således: 
»Stk. 4. Den, for hvem deponeringen er foreta- 

get eller afståelsen formidlet, skal oplyse den 
indberetningspligtige om sin identitet, herunder 
om sit personnummer (CPR-nummer).«. 
5. I § 10, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres »for 
hvem deponeringen er foretaget« til: »hvorom 
indberetning skal foretages«. 
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§ 2. Den kommunale skattemyndighed foreta- 
ger: 

1) Skatteansættelsen af indkomst for fysiske 
personer og dødsboer. 

2) Efterprøvelse af passivposter efter boafgifts- 
lovens § 13 a, der ikke vedrører værdiansæt- 
telsen efter boafgiftslo vens § 12. 

3) Beregning af passivposter efter kildeskatte- 
lovens § 33 D i de tilfælde, hvor en gave er 
indkomstskattepligtig efter statsskattelovens 
§ 4, litra c. 

4) Skatteansættelse efter lov om en kommunal 
og amtskommunal ejendomsværdiskat. 

§ 12 'A. Told- og skatteforvaltningen foretager 
skatteansættelser af indkomst for juridiske per- 
soner bortset fra dødsboer. § 3, stk. 4 og 5, § 21, 
stk. 3, 1.-4. pkt., og § 38 finder tilsvarende an- 
vendelse. Afgørelser i 1. instans efter 1. pkt. på- 
klages til Landsskatteretten 

§ 23. Landsskatteretten påkender klager over 
afgørelser af: 

1) Spørgsmål om skatteansættelse af indkomst 
efter § 2, nr. 1, jf. § 5, § 12 A, jf. § 38, stk. 3, 
§ 14, stk. 4, og § 19, stk. 1. 

2) Spørgsmål om efterprøvelse af passivposter 
efter § 2, nr. 2, jf. § 5, § 14, stk. 4, og § 19, 
stk. 1. 

3) Spørgsmål om beregning af passivposter ef- 
ter § 2, nr. 3, jf. § 5, § 14, stk. 4, og § 19, 
stk. 1. 

Lovforslaget 

§ 13 

I lov om skattemyndighedernes organisation 
og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbe- 
kendtgørelse nr. 859 af 13. september 2000, som 
ændret ved § 4 i lov nr. 483 af 7. juni 2001, fore- 
tages følgende ændringer: 

1. I S 2 indsættes som nr. 5: 

»5) Ansættelse for fysiske personer og dødsboer 
af underskud og tab, der kun kan modregnes 
i skattepligtig indkomst fra kilder af samme 
art, som underskuddet eller tabet vedrører.«. 

2.1 § 12 A, 1. pkt., indsættes efter »indkomst«: 
»og ansættelse af underskud og tab, der kun kan 
modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af 
samme art, som underskuddet eller tabet vedrø- 
rer,«. 

3.1 § 23, stk. 1, indsættes som nr. 8: 
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4) Spørgsmål om skatteansættelse efter lov om 
en kommunal og amtskommunal ej endoms- 
værdiskat. 

5) Spørgsmål om vurdering af fast ejendom ef- 
ter § 19, stk. 1, jf. § 17, stk. 3, 1. pkt. 

6) Spørgsmål om bindende forhåndsbesked ef- 
ter § 20 A, jf. § 17, stk. 3, 2. pkt., og § 20 C, 
stk. 1. 

7) Spørgsmål, der efter anden lovgivning kan 
påklages til Landsskatteretten. 

§ 24. En skatteansættelse af indkomst kan på- 
klages, når den klageberettigede mener, 
1) at det pågældende ikke er skattepligtig efter 

reglerne om indkomstskat til staten, 
2) at skatteansættelsen er ugyldig på grund af 

formelle fejl, 
3) at indkomsten er ansat forkert, 

4) at indkomstskatten er beregnet forkert, 

5) at skatteansættelsen er uvirksom, fordi det 
afledte skattekrav var forældet på tidspunk- 

I tet for skatteansættelsens foretagelse. 

Lovforslaget 

»8) Spørgsmål om ansættelse efter § 2, nr. 5, jf. 
§ 5, og § 12 A, jf. § 38, stk. 3 af underskud 
og tab, der kun kan modregnes i skattepligtig 
indkomst fra kilder af samme art, som un- 
derskuddet eller tabet vedrører.«. 

4.1 § 24, stk. 1, nr. 5, ændres »foretagelse.« til: 
»foretagelse,«. 

5.1 § 24, stk. 1, indsættes som nr. 6: 
»6) at underskud og tab, der kun kan modregnes 

i skattepligtig indkomst fra kilder af samme 
art, som underskuddet eller tabet vedrører, er 
ansat forkert.«. 

§ 14 

I lov om anlæg af fast forbindelse over Store- 
bælt, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 4. maj 
1998, som ændret ved § 8, nr. 6, i lov nr. 398 af 
2. juni 1999, foretages følgende ændring: 
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§ 14. Hvis selskabets skattepligtige indkomst, 
opgjort for 1 indkomstår, udviser underskud, kan 
dette underskud fradrages i den skattepligtige 
indkomst for de følgende 15 indkomstår. Under- 
skud i indkomstår, der ligger forud for det ind- 
komstår, i hvilket jernbaneforbindelsen tages i 
brug, kan dog fradrages i den skattepligtige ind- 
komst for de følgende 30 indkomstår. Inden for 
de nævnte perioder kan fradraget dog kun over- 
føres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan 
rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst. 

§2. . . .  
Stk. 2. Den skattepligtige skal ved indgivelse 

af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, 
om virksomhedsordningen skal anvendes for det 
pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan 
omgøre beslutningen om, hvorvidt virksomheds- 
ordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegi- 
velse herom skal ske til den kommunale skatte- 
myndighed inden udløbet af den i skattestyrel- 
seslovens § 3, stk. 1, nævnte frist. Vælger den 
skattepligtige at anvende virksomhedsordnin- 
gen, skal virksomhedsordningen anvendes for 
hele virksomheden i hele indkomståret. Desuden 
skal den skattepligtige oplyse størrelsen af inde- 
stående på konto for indskud og på konto for op- 
sparet overskud, jf. §§ 3 og 10, stk. 2, samt af ka- 
pitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8. 

§ 10. Virksomhedens skattepligtige overskud 
med fradrag af kapitalafkast efter § 7, der over- 
føres til den skattepligtige, skal medregnes i den 
skattepligtiges personlige indkomst i det ind- 
komstår, hvor overskuddet overføres til den 
skattepligtige. Overskud kan overføres til den 
skattepligtige med virkning for indkomståret, 
hvis det er overført inden udløb af fristen for ind- 
givelse af selvangivelse for indkomståret. 

Lovforslaget 

1. I § 14, 1. pkt., ændres »følgende 15 ind- 
komstår« til: »følgende indkomstår«. 

§15 

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige 
erhvervsdrivende (virksomhecisskatteloven), j f. 
lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2002, foreta- 
ges følgende ændring: 

1.1 §2, stk. 2, 2. pkt., ændres »omgøre« til: »æn- 
dre«. 

2.1 §2, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.: 
»Efter udløbet af fristen i skattestyrelseslovens 
§ 3, stk. 1, kan den skattepligtige ændre beslÚt- 
ningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal 
anvendes eller ikke, i det omfang skattemyndig- 
hederne foretager en ændring af skatteansættel- 
sen, der har betydning for valg af virksomheds- 
ordning, og betingelserne for at ændre skattean- 
sættelsen efter skattestyrelseslovens §§ 34-35 er 
opfyldt.«. 

3.1 § 10, stk. 7, indsættes som 3. ,pkt.: 
»Hvis betingelserne for at ændre skatteansættel- 
sen efter skattestyrelseslovens §§ 34-35 er op- 
fyldt, kan den skattepligtige efter udløbet af fri- 
sten for indgivelse af selvangivelse ændre be- 
slutningen om overførsel af overskud. Ændrin- 
gen kan højst udgøre et beløb svarende til ansæt- 
telsesændringen.«. 

337 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) 
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Stk. 4. Overtages virksomhedens konto for op- 
sparet overskud efter reglen i kildeskattelovens 
§ 33 C, stk. 5, eller dødsboskattelovens § 39, 
stk. 2, skal en resterende virksomhedsskat fra- 
drages i en ægtefælles slutskat m.v., hvis den 
skattepligtige er gift og samlevende med ægte- 
fællen ved udgangen af det pågældende ind- 
komstår. Virksomhedsskat, som herefter reste- 
rer, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat 
m.v. i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår. 

§ 22 a. Skattepligtige personer, der driver 
selvstændig erhvervsvirksomhed, kan i stedet for 
at anvende virksomhedsordningen efter afsnit I 
vælge at beregne et kapitalafkast af de erhvervs- 
mæssige aktiver efter reglerne i dette afsnit. Ka- 
pitalafkastet fragår i den personlige indkomst og 
lægges til kapitalindkomsten. §2, stk. 2, 1.-3. 
pkt., og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse. 

§22 b. . . .  
Stk. 6. Overtages virksomhedens konto for 

konjunkturudligning efter reglen i kildeskattelo- 
vens § 33 C, stk. 6, eller dødsboskattelovens 
§ 39, stk. 3, skal en resterende virksomhedsskat 
fradrages i en ægtefælles slutskat m.v., hvis den 
skattepligtige er gift og samlevende med ægte- 
fællen ved udgangen af det pågældende ind- 
komstår. Virksomhedsskat, som herefter reste- 
rer, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat 
m.v. i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår. 

§ 22 c,... 
Stk. 2.... 

3 a) Den skattepligtige deltager med personlig 
arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsent- 
ligt omfang og ejer efter aktie- eller an- 
partserhvervelsen i den periode, hvor ord- 
ningen anvendes, mindst 25 pet. af aktie- 
eller anpartskapitalen i selskabet eller rå- 
der over mere end 50 pet. af stemmevær- 
dien, eller 

Lovforslaget 

4. I S 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »nærmest efter- 
følgende 5« til: »følgende«. 

5. I § 22 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 2, stk. 2, 1 .- 
3. pkt.« til: »§ 2, stk. 2, 1.-4. pkt.«. 

6.1 §22 b, stk. 6, 2. pkt., ændres»5 efterfølgen- 
de« til: »følgende«. 

7. § 22 c, stk. 2, nr. 3 a), affattes således: 

»3 a) Den skattepligtige ejer mindst 25 pet. af 
aktie- eller anpartskapitalen i selskabet el- 
ler råder over mere end 50 pet. af stemme- 
værdien, eller«. 
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3 b) den skattepligtige deltager med personlig 
arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsent- 
ligt omfang og sammen med andre ansatte 
ejer mindst 25 pet. af aktie- eller anparts- 
kapitalen i selskabet eller råder over mere 
end 50 pet. af stemmeværdien, jf. dog 
stk. 4. Det er en betingelse, at ingen af de 
ansatte aktionærer eller anpartshavere rå- 
der over mere end 50 pet. af stemmevær- 
dien i selskabet. Ved afgørelsen af, om en 
aktionær eller anpartshaver er omfattet af 
2. pkt., finder aktieavancebeskatningslo- 
vens § 11, stk. 3, tilsvarende anvendelse. 

§ 11. Hvis den for et af selskaberne for et ind- 
komstår opgjorte skattepligtige indkomst udvi- 
ser underskud, kan dette underskud fradrages i 
selskabets skattepligtige indkomst for de følgen- 
de 15 indkomstår. Underskud i indkomstår, der 
ligger forud for det indkomstår, i hvilket Øre- 
sundsforbindelsen eller de enkelte tilslutnings- 
anlæg, jf. § 3, tages i brug, kan dog fradrages i 
den skattepligtige indkomst for de følgende 30 
indkomstår. Inden for de nævnte perioder kan 
fradraget dog kun overføres til et senere ind- 
komstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere 
års skattepligtige indkomst. 

Lovforslaget 

8. § 22 c, stk. 2, nr. 3 b), affattes således: 

»3 b) den skattepligtige sammen med andre an- 
satte ejer mindst 25 pet. af aktie- eller an- 
partskapitalen i selskabet eller råder over 
mere end 50 pct. af stemmeværdien, jf. 
dog stk. 4. Det er en betingelse, at ingen af 
de ansatte aktionærer eller anpartshavere 
råder over mere end 50 pet. af stemme- 
værdien i selskabet. Ved afgørelsen af, 
om en aktionær eller anpartshaver er om- 
fattet af 2. pkt., finder aktieavancebeskat- 
ningslovens § 11, stk. 3, tilsvarende an- 
vendelse.«. 

§ 16 

I lov om anlæg af fast forbindelse over Øre- 
sund, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 16. maj 
2001, foretages følgende ændring: 

1. I § 11, 1. pkt., ændres »følgende 15 ind- 
komstår« til: »følgende indkomstår«. 

§17 

I lov nr. 452 af 31. maj 2000 om ændring af 
forskellige skattelove (Elselskabers overgang til 
almindelig skattepligt m.v. - elréformen) foreta- 
ges følgende ændringer: 
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§  1 0 .  
Stk. 8. Overdragelse af elvirksomhed eller an- 

den virksomhed, som har tilknytning til virk- 
somhed med produktion, transport, handel eller 
levering af elektricitet, i 2000 til handelsværdi- 
en, der sker som led i gennemførelsen af lov nr. 
375 af 2. juni 1999 om elforsyning, til et selskab 
med begrænset ansvar, kan ske uden skattemæs- 
sige konsekvenser for overdrager, når denne 
overgår til beskatning efter stk. 7, selskabsskat- 
telovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 e eller 2 f, § 2 eller 
§ 3, stk. 7, fra skattefrihed efter selskabsskattelo- 
vens § 3, såfremt overdrager beslutter at tillægge 
overdragelsen virkning fra den 1 .januar 2000 og 
selskabets regnskabsår løber fra denne dato. Til- 
lægges overdragelsen virkning fra den 1. januar 
2000, indtræder selskabet i overdragerens skatte- 
mæssige indgangsværdier opgjort efter selskabs- 
skattelovens § 35 0, stk. 1-6, for de modtagne 
aktiver og passiver, og indtægter og udgifter, 
som måtte anses for at vedrøre selskabet, såfremt 
overdragelsen rent faktisk var sket den 1. januar 
2000, medregnes ved selskabets indkomstopgø- 
relse. Såfremt overdragelsen sker til et aktie- el- 
ler anpartsselskab, der allerede er registreret, er 
det en betingelse, at selskabet er stiftet senest den 
1. januar 2000, at selskabet ikke forud for tids- 
punktet, hvor overdragelsen finder sted, har dre- 
vet erhvervsmæssig virksomhed, og at hele sel- 
skabets egenkapital fra stiftelsen har henstået 
som et ubehæftet kontant indestående i et penge- 
institut. Herudover er det en betingelse for, at 
overdragelsen kan tillægges tilbagevirkende 
kraft, at selskabet senest 1 måned efter overdra- 
gelsen af virksomheden indsender genpart til sel- 
skabets skatteansættende myndighed af de doku- 
menter, der i selskabslovgivningen er foreskre- 
vet udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af det 
selskab, hvortil virksomheden overdrages, samt 
dokumentation for, at selskabet er anmeldt til re- 
gistrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller 
at overdragelsen til et allerede registreret selskab 
har fundet sted. Skattepligten for selskabet ind- 
træder den 1. januar 2000. 

Lovforslaget 

1. l § 10, stk. 8, 4. pkt., ændres »senest 1 måned« 
til: »senest den 1. juli 2002«. 
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Gældende formulering 

Stk. 12. Direkte eller indirekte forbrugerejede 
elforsyningsvirksomheder, der i 2000 overtager 
og viderefører elforsyningsvirksomhed, der hid- 
til har været drevet af en kommune eller en selv- 
ejende institution, med virkning fra 1. januar 
2000, skal ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst ikke medregne et beløb svarende til 
den ved overførslen teknisk opgjorte egenkapi- 
tal, som virksomheden modtager vederlagsfrit i 
forbindelse med overførslen af virksomheden. 
Ved overførslen finder bestemmelserne i stk. 8, 
1. og 2. pkt., i det omfang de er anvendelige, til- 
svarende anvendelse. 1. og 2. pkt. finder tilsva- 
rende anvendelse, når en kommunal eller selv- 
ejende elforsyningsvirksomhed overtager og vi- 
derefører en direkte eller indirekte forbrugerejet 
elforsyningsvirksomhed. 

Lovforslaget 

2.1 § 10, stk. 12, affattes 3. pkt. således: 
» I. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når 
en direkte eller indirekte forbrugerejet, kommu- 
nal, eller selvejende elforsyningsvirksomhed 
overtager og viderefører en direkte eller indirek- 
te forbrugerejet, kommunal eller en selvejende 
elforsyningsvirksomhed. <<. 

3.1 §10, stk. 12, indsættes efter 3. pkt.: 
»1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved 
overdragelser i 2001 eller 2002, såfremt overdra- 
gelsen har virkning fra den 1. januar i det ind- 
ko'mstår, hvori overdragelsen sker, og den mod- 
tagende vitksomhed indtræder i overdragerens 
skattemæssige indgangsværdier fastsat efter sel- 
skabsskattelovens § 35 0, stk. 1-6, reduceret 
med de afskrivninger, der er foretaget siden 
overgangen til skattepligt. Bestemmelserne i 1.- 
4. pkt. finder tilsvarende, anvendelse ved over- 
dragelse til en direkte eller indirekte forbrugere,. 
jet forening, der driver den i 1. pkt. nævnte elfor- 
syningsvirksomhed via helejede datterselska- 
ber«. 
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Til lovforslag nr. L 99. Skriftlig fremsættelse (7. februar 2002) 

Skatteministeren (Svend Erik Hovmand): 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at 
fremsætte: 

Forslag til lov om ændring af afskrivningslo- 
ven, aktieavancebeskatningsloven, ligningslo- 
ven, personskatteloven, selskabsskatteloven, 
virksomhedsskatteloven og andre skattelove 
(Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- 
og underskuds regl er). 

(Lovforslag nr. L 99). 

Det er regeringens målsætning, at det skal 
være lettere at drive virksomhed i Danmark. Re- 
geringen vil derfor forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne og skabe grundlag for øget 
vækst og beskæftigelse. 

Som en del af Finanslovforslaget for 2002 har 
regeringen afsat en halv milliard kroner til en 
lang række forslag, der forbedrer danske virk- 
somheders konkurrenceevne. Denne konkurren- 
ceevnepakke indeholder forslag, der mindsker 
virksomhedernes omkostninger, letter det admi- 
nistrative besvær, forbedrer iværksætternes vil- 
kår og skaber fornyelse og produktivitet. 

Nærværende lovforslag indeholder en række 
af de forslag i konkurrenceevnepakken, der skal 
forbedre de skattemæssige vilkår for erhvervsli- 
vet. Det drejer sig først og fremmest om: 
-  ophævelse af tidsbegrænsningen for fremfør- 

sel af underskud og tab, hvilket vil gavne ny- 
startede virksomheder -  især højteknologiske 
og forskningstunge virksomheder. 

-  forbedrede muligheder for at modtage skatte- 
frit udbytte fra datterselskaber ved at nedsætte 
kravet til ejerandel fra 25 pet. til 20 pet. Det vil 
forbedre muligheden for danske selskaber for 
at indgå i samarbejder og strategiske alliancer 
med andre selskaber. 

-  ophævelse af kravet om at kontant betaling 
ved skattefrie omstruktureringer maksimalt 
må udgøre 10 pet. af værdien af de modtagne 

aktier. Det vil give enklere og mete fleksible 
regler, der udvider muligheden for at hensigts- 
mæssige omstruktureringer kan foretages 
skattefrit. 

-  udvidelse af kapitalafkastordningen for aktier 
og anparter, så ordningen også kan anvendes 
ved køb af aktier i et selskab, som man ikke 
yder en personlig arbejdsindsats i. Det vil give 
medarbejdere mulighed for at anvende ordnin- 
gen ved køb af aktier i et holdingselskab, selv 
om arbejdsindsatsen ydes i et datterselskab til 
holdingselskabet. 

-  indførelse af en dispensationsadgang fra 6 må- 
neders fristen for aktieombytning, så fristen 
ikke hindrer -  især nystartede mindre virk- 
somheder -  i at indgå i strategiske samarbej- 
der. 

-  objektive CFC-regler, der vil medvirke til at 
skabe større sikkerhed om de skattemæssige 
konsekvenser ved etablering af datterselska- 
ber i udlandet. 
Derudover indeholder lovforslaget en række 

andre forslag, der også vil forbedre og moderni- 
sere de skattemæssige vilkår for erhvervslivet. 
Det drejer sig bl.a. om udvidede muligheder for 
omstruktureringer af brugsforeninger og elsel- 
skaber, mere hensigtsmæssige tillægs- og rente- 
regler for selskabsskatter, mulighed for at luft- 
havne, havne og kooperationsbeskattede andels- 
selskaber kan drive "sideordnede aktiviteter" i 
datterselskaber uden at miste deres skattemæssi- 
ge status vedrørende deres "hovedaktivitet" samt 
udvidet adgang for selvstændigt erhvervsdriven- 
de til at ændre valg af beskatningsordning og dis- 
ponering af overskud i virksomhedsordningen. 

Forslaget indebærer også en lettelse af rekon- 
struktioner af nødlidende selskaber gennem en 
sikring af, at der ikke indtræder kursgevinstbe- 
skatning ved rekonstruktion i form af gældskon- 
vertering, samt ændringer der vil forbedre om- 
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sætningen af investeringsbeviser i såkaldte 
"PAL-investeringsforeninger". 

Fælles for alle de foreslåede ændringer i lov- 
forslaget er, at forslagenes gennemførelse vil bi- 
drage til et smidigt og velfungerende erhvervsliv 
med mere tidssvarende og fleksible skatteregler. 

Samlet forventes lovforslaget at medføre et 
provenutab på omkring 50 mill. kr. i 2002 og 
omkring 70 mill. kr. i 2003. 홢 I 

Ophævelsen af tidsbegrænsningen for frem- 
førsel af underskud og tab vil først medføre pro- 
venutab fra og med 2008. 

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne 
til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til 
Folketingets hurtige og velvillige behandling. 


